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Det kommende arbejde
Det skal dog understreges, at selvom der nu forelægger en aftaletekst, så er der stadig mange uafklarede spørgsmål. Fra forsamlingen blev PSFs bestyrelse og sekretariat opfordret til at søge at øve
så meget indflydelse som muligt i den kommende
proces omkring f.eks. lovtekster og bekendtgørelser.
I den kommende tid, vil PSF servicere skolerne i
forhold til de lokale forhandlinger omkring institutionsdannelser, og det blev foreslået, at vi udarbejder en slags drejebog eller tjekliste i forhold
til, hvad man skal have for øje i de kommende
processer.
PSF vil også i den kommende tid afholde en
række møde:

I forbindelse med forliget om FGU inviterede PSF
produktionsskolerne til stormøde i Vingsted mandag d. 23.10. I PSF var vi meget glade for den
store opbakning til mødet, hvor så godt som alle
skoler mødte frem.
Gennemgang og diskussion af aftaletekst
Axel Hoppe lagde ud med at takke skolerne for
det store arbejde, de har lagt i forhandlingsprocessen, hvorefter Gert Møller og Michael Bjergsø
gennemgik indholdet i aftaleteksten. Derefter var
der lejlighed til at diskutere, stille spørgsmål og
komme med kommentarer.
FGUens indhold, økonomi og opbygning blev ivrigt drøftet sammen med medarbejdernes kommende kompetenceløft og inddragelse af de andre nuværende tilbud, der også vil blive en del af
den kommende FGU.
Selvom vi på mange måder kan være glade for, at
produktionsskolerne og deres pædagogik er skrevet så tydeligt ind i aftaleteksten, så blev der også
udtrykt usikkerhed med hensyn til den konkrete
udmøntning og en mulig centralisme.
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Fællesmøder for alle involverede skoleformer
Temadage/fyraftensmøder om implementeringsproces (virksomhedsoverdragelse, bygningsmasse osv.)
Temadage om de tre spor
Fyraftensmøder for bestyrelser
Temadage omkring organisationsændringer

Forventet tidsplan:
Februar 2018: Lovforslag og påbegyndelse
af lokal proces om institutionsdannelse
Juni 2018: Forventet vedtagelse af lov
August 2018: Afgørelse om dækningsområder og oprettelse af interimbestyrelser
September 2018: Udpegning af medarbejdere til overdragelse
November 2018: Ansættelse af skoleledere
Januar 2019: Påbegyndelse af bygningsoverdragelser og nedsættelse af bestyrelser
August 2019: Medarbejdere overdrages
og de første elever starter
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