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mindst, at der højt og tydeligt står i aftalen, at
den kommende Forberedende Grunduddannelse
skal stå ”på skuldrene af især produktionsskolernes værkstedspædagogik, der kombineret med
VUCs almenundervisning skal ruste de unge fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en
ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på
arbejdsmarkedet.”
Nu er vi på vej ind i næste fase, hvor den politiske
aftale skal udmøntes i praksis rundt omkring i landet. Den proces vil ikke blive mindre krævende!

Så nærmer vi os stærkt juleferien og sekretariatslederen skal ønske Glædelig Jul og Godt
Nytår – og samtidig takke for det år, der
snart er gået!

Fra eksperternes rapport til politikernes aftale
Det kunne næsten være overskriften på det forgangne år. Vi begyndte året med offentliggørelsen af Ekspertgruppens rapport, og vi afsluttede
det – næsten – med politikernes Aftale om bedre
veje til uddannelse og job, der kom lige før efterårsferien.
Imellem de to dokumenter har der ligget et stort
stykke arbejde. Der var mange ting at være glade
for i ekspertgruppens rapport, ikke mindst den
klare anerkendelse af, at en praktisk vej til uddannelse og job er nødvendig. Vi var til gengæld mindre begejstrede for regeringens første udspil til
en aftale.

På skuldrene af værkstedspædagogikken
Med en bred politisk opbakning er der nu kommet en langt mere spiselig aftale på plads. Der er
stadig ting, vi kan være bekymrede for. Men der
er så sandelig også ting at være glade for – ikke

En stor tak til skolerne
At vi er kommet så langt, er ikke mindst takket
være jer rundt omkring på skolerne, der har stillet
op med invitationer til politikerne, været aktive i
dagspressen og på de sociale medier, leveret baggrundsmateriale til understøttelse af argumenter
med meget mere.

Finansloven og skoleydelsen
En stor og glædelig overraskelse fik vi her i december i forbindelse med finansloven for 2018.
Her blev regeringen og DF ”enige om at hæve
produktionsskoleydelsen til niveauet for den
kommende skoleydelse for ikke-forsørgere på
den forberedende grunduddannelse. Det er godt,
ikke blot for vores unge, men også for skolerne!

Lige om lidt går vi alle på juleferie, men inden da:
Mange mange tak for jeres engagement og ildhu
og evne til endnu engang at stå sammen, når det
gælder!

Rigtig Glædelig Jul og
Godt Nytår!
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