Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde den 3. februar
Nr. 1/2014
Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, John Rundstrøm, André Gremaud, Tina
Jul Hollen, Martin Taarup, Ole Sværke og Claus Bentsen
Fraværende: Anne Knudsen
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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere
indsamling af statistik på produktionsskoleområdet.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. Orientering siden sidst
• Tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet
UNI-C har efterspurgt en ny indsamlingsperiode for aktivitetsoplysninger på
produktionsskoleområdet. Nuværende indsamlingsperiode går fra januar til
december. Der foreslås at denne periode fremrykkes til december til november.
PSF ser ikke noget til hindring for dette så længe det ikke får indflydelse på øvrig
indberetning til ministeriet. PSF vil dog i denne forbindelse foreslå at man i samme
forbindelse kigger på de udslusningskoder skolerne indberetter til UNI-C. PSF har
udarbejdet nye koder og vil forsøgsvis bede alle skoler om at fremsende deres
udslusning til PSF i disse nye koder for 2013. PSF foreslår derfor at disse koder skal
anvendes fremover, når der indføres en ny indsamlingsperiode.
•

Ungekartellet
Indtil videre fortsætter PSF med at deltage i det løst koblede netværk omkring unge
og uddannelse, hvor følgende organisationer deltager: Efterskoleforeningen,
Ungdomsskoleforeningen, Frie Fagskoler, EUD-Lederne, VUC, Frie Gymnasier,
SSP, Forældre og skole
Netværket arbejder stadigvæk med at definere arbejdsgrundlaget, og i den
forbindelse blev der på sidste møde nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med
forslag til et fælles initiativ på Bornholm.

•

Videnpilot
PSF har fået afslag på ansøgningen om at ansætte en videnpilot til det internationale
arbejde. Der vil i stedet blive undersøgt om vi kan ansætte en konsulent med
løntilskud.
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•

Udslusningsprojektet
Materialet med de nye udslusningskoder er nu færdigt og sendes ud til skolerne i uge
7. vi beder skolerne om at indberette deres 2013 tal i de nye koder og returnere dem
til PSF. Der udarbejdes en rapport til den enkelte skole. Samtidig samles det
landsdækkende materiale i en folder, hvor der også indgår en række elevhistorier.
Dette materiale præsenteres på Folkemødet. Vi arbejder desuden på at de nye
udslusningskoder bliver de koder produktionsskolerne fremadrettet bruger, når de
indberetter til UNI-C.

•

Kompetencebevisprojektet
Som afslutning på kompetencebevisprojektet afholdes der to temadage, hvor der
sættes fokus på en række anbefalinger fra PSF om ensartede kompetencebeviser på
produktionsskoleområdet.
Den første temadag blev afholdt i Greve med deltagelse af 12 skoler.
I løbet af foråret foretages en lovrevision af lov om kompetencebeviser på
produktionsskoler. Revisionen tager udgangspunkt i en evalueringsrapport fra
Rambøll.
Med udgangspunkt i det forholdsvise lave antal skoler, som deltog i arrangementet
besluttede bestyrelsen om man skulle igangsætte et initiativ med fokus på hvilke
produktionsskoler, som deltager i PSF’s arrangementer (kurser, årsmøde,
konferencer etc.), og om der ud fra resultatet af en sådan undersøgelse bør
iværksættes mere målrettede initiativer.

•

Årsmøde
Orientering om det planlagte årsmøde 2014.

•

Tællemetode
Med udgangspunkt i de reaktioner PSF har modtaget fra produktionsskolerne om ny
tællemetode på produktionsskoleområdet, besluttede bestyrelsen at meddele
ministeriet, at der ikke arbejdes videre med at indføre en sådan ny tællemetode.

4. EUD reform og fleksuddannelse
PSF har ingen eksakt kendskab til hvor lang man er i forhandlingerne om EUD reform
og Fleksuddannelse. Vi ved at følgende er i spil:
• Forslag om en 20/20 model på grundforløbet fremfor det fremlagte forslag om en
30/10 model
• Længden på HG-forløbet
• Længden på fleksuddannelsen og antal elever
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Når udspillet/forliget meldes ud vil PSF straks indkalde skolerne til stormøde herom, for
at planlægge det videre forløb. Der skal også være mulighed for at bruge en del af
årsmødet til dette alt efter behov.
5. Økonomi
PSF kommer i år ud med et underskud omkring ½ mio. kr. Underskuddet er
hovedsageligt opstået med udgangspunkt i følgende forhold. For det første blev
foreningens årsmøde ramt af lockout, hvilket betød at det ordinære årsmøde måtte
aflyses. Et alternativt årsmøde senere på året kunne ikke tiltrække samme interesse, så
derfor genereredes et underskud på ca. 300.000,- alene omkring årsmøde og
generalforsamling. For det andet var der i 2013 en vigende tilslutning til PSF’s
kursusaktivitet som derfor gav et underskud på 300.000,- kr. For det tredje blev også
projektaktiviteten mindre end budgetteret, både i form af afslag på ansøgte projekter
samt sene bevillinger.
Da vi forventede at komme ud af 2013 med ca. 100.000,- kr. i overskud bliver det
samlede underskud altså ca. 500.000,- kr.
Bestyrelsen har taget underskuddet til efterretning, men har pålagt sekretariatet at der i
2014 skal fokuseres på følgende:
• Strammere kontraktstyring
• Økonomiske opfølgninger på især kursus- og projektaktivitet
• Fokus på områder, hvor der kan spares
o Eksterne konsulenter
o Ikke indtægtsgivende aktiviteter
o Sekretariatets opgaveportefølje
•

Fremadrettede initiativer der kan generere mere projekt- og kursusaktivitet

6. Bestyrelsesmedlemmers deltagelse i PSF’s politiske arrangementer
Der skal altid være mulighed for at bestyrelsesmedlemmer kan deltage i foreningens
politiske arrangementer, når det er relevant i forhold til at løse opgaver i forbindelse med
bestyrelsesarbejdet. Men i alle tilfælde skal det bero på en forudgående stillingtagen til
arrangementets relevans og i særlige omkostningstunge arrangementer også på hvor
mange, der skal deltage fra bestyrelsen.
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7. IPSO
Formanden for internationalt udvalg orienterede om aktiviteter i foreningen. Der skal
holdes to møder i IPSO i 2014. Det første møde afholdes i Finland i maj måned, og i
efteråret holdes der et møde i Danmark.
Med det program der ligger for PSF’s årsmøde er det besluttet, at der ikke skal inviteres
gæster fra IPSO til årsmødet 2014. I 2015 vil man derimod arrangere et IPSO møde i
forbindelse med PSF’s årsmøde.
Udvalget har ligeledes fokus på ansøgninger til nye projekter, både nye Mobility
projekter, men og mere strategiske projekter, som kan være med til at udbrede
produktionsskoleformen til flere lande i Europa.
8. Forslag til kampagne på produktionsskoleområdet
Der blev orienteret om journalist Lene Byriels forslag til kampagne på
produktionsskoleområdet (Min sejr). Bestyrelsen tog beslutningen om at bruge ”Min
sejr” som nyt koncept til efterretning.
Der blev ligeledes besluttet, at der i forbindelse med udviklingen af konceptet også blev
sat fokus på at udvikle en egentlig kommunikationsstrategi.
9. Produktionsskolerne på EMU
Haderslev og Favrskov produktionsskoler har i forbindelse med projektet ”Bedre faglig
læsning og skrivning” stillet forslag om at produktionsskolerne for deres egen
forside/platform på EMU.
De ønsker derfor at PSF går ind i arbejdet eventuelt som redaktør af ”Produktionsskolesiden” på EMU.
Med udgangspunkt i det fremlagte materiale vil bestyrelsen ikke træffe endelig afgørelse
om det er en god idé, at produktionsskolerne har deres egen platform på EMU.
Der skal som udgangspunkt være klarhed over, hvad der er i fokus i forhold til de
beskrivelser, der lægges ud som ”undervisningsforløb”.
De medsendte eksempler lever ikke op til forløb som PSF vil stå inde for.
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10. medlemskab af DFS og lignende fora
Udsat til næste møde.
11. PSP
Efter en kort orientering blev det pålagt sekretariatet at udarbejde et notat, der skitserer
snitflader mellem projektets initiativer og resultater til produktionsskoleforeningens
interesser. I første omgang skal notatet til behandling i pædagogisk udvalg.
12. Målgruppevurdering
Udsat til næste møde.
13. Evt.

Vejle februar 2014/ah
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