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Tysk Årsmøde i Niebüll 
/CM 

Den tyske produktionsskoleforening afholdt 2-da-

ges årsmøde i Niebüll 26.-27. september 

De tyske produktionsskoler er bygget på den dan-

ske model, og derfor havde BVPS (igen) i år invite-

ret en dansk produktionsskoleforstander til at 

holde et oplæg. Det blev i år forstander på Hader-

slev Produktionsskole, Michael Lau, der holdt op-

lægget. Michael kom omkring produktionsskoler-

nes historie, placering i uddannelsessystemet og 

charteret. Efter tid til spørgsmål, åbnede Michael 

også kort op for den kommende FGU. 

 

 

FGU’en kom igen på tapetet på 2. dagen, hvor 

årsmødedeltagerne brugte dagen på at besøge 3 

danske produktionsskoler, nemlig Meritten, Lu-

strupholm og Haderslev.  

 

Haderslev Produktionsskole 

I Haderslev mødtes 1/3 af deltagerne igen med 

Michael, og med personale og elever på Hader-

slev Produktionsskole.  

Gæsterne hørte om Haderslev produktionsskole, 

om skolens kultur, om ordrer og de gode produk-

tioner, tydeliggørelse af kompetencer, projekter 

mv.  

 

Efter frokost var der rundvisning på skolen, hvor 

gæsterne med stor interesse spurgte ind til før-

omtalte emner. Gæsterne kunne se – og gen-

kende – ildsjælene, som medarbejderne er på 

produktionsskolerne. 

 

Den aktuelle politiske situation 

Om eftermiddagen tog gruppen igen den aktuelle 

politiske dagsorden i Danmark op. De tyske med-

arbejdere stiller spørgsmålstegn ved både ned-

sættelsen af skoleydelsen og FGU’en. Man ser 

Danmark som foregangsland når der kommer til 

produktionsskoler, og undrer sig – og er nervøse 

for – om produktionsskolepædagogikken vil gå 

tabt i en stor institution.  

BVPS er glade for dansk input til deres årsmø-
der. På billedet til venstre ses Michael, som 
har overtaget stafetten efter André Gremaud, 
Odder Produktionsskole. 
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Den lange erfaring med at drive produktionssko-

levirksomhed i Danmark inspirerer de tyske pro-

duktionsskoler. BVPS har kvalitetsstandarder, 

som medlemsskolerne skal opfylde, men de 

mange forskellige finansieringsmetoder i de tyske 

delstater er fortsat en hindring mange steder. 

Der findes flere samarbejder mellem danske og 

tyske produktionsskoler, men der kunne også ind-

gås flere. Hermed en opfordring til at tage fat i en 

tysk produktionsskole eller BVPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle billeder fra Haderslev Produktionsskole. 

 

 

 

 

 

Den tyske produktionsskoleforening Bun-
dersverband Produktionsschulen e.V. 
(BVPS) er medlem af den internationale 
produktionsskoleforening IPSO, og man 
kan læse mere om den her: http://bv-pro-
duktionsschulen.de/ 
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