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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af nyt orienteringspunkt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 3. september 2015
Referatet blev godkendt.
3. Orientering siden sidst
• Kursuskatalog 2016
Der er netop udsendt kursuskatalog for 2016 indeholdende ca. 40 forskellige kurser
der spænder fra rent fag faglige kurser til mere pædagogisk/psykologisk inspirerede
kurser, for PSF’s forskellige medarbejdergrupper.
Der er i 2016 meget fokus på udbuddet samt procedurer for aflysninger, så vi sikrer
at kursusvirksomheden holder sig inden for budgetrammen.

• Forstanderkredsens årsmøde
Der var stort fremmøde til forstanderkredsens årsmøde og bred opbakning
ledelsen på generalforsamlingen og dermed til det politiske arbejde
forstanderkredsen har involveret sig i sammen med PSF.
•

Forskningsprojektet
Der er nu indgået aftale med Else Andersen, Projekter.nu om fundraising ifm.
forskningsprojektet. PSF har i den forbindelse arbejdet med at få
interessetilkendegivelser fra produktionsskoler, forskere og organisationer som
støtter, at der etableres et forskningsprojekt om produktionsskolepædagogikken.

• Tænketank 2016
Der blev stillet forslag om at der skal afholdes en tænketank i 2016 med fokus
på produktionsskolernes image. Bestyrelsen ønskede, at der blev udarbejdet et
oplæg om dette inden man besluttede sig for dette.
•

Kontingentopkrævning 2016
PSF har bedt skolerne om at oplyse deres KUU aktivitet og PBE aktivitet, som
udgangspunkt for kontingentopkrævningen i 2016. I forhold til de ordinære elever og
EGU benytter PSF sig af oplysninger fra UVM.
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• IPSO møde Strasbourg
Der blev afholdt IPSO møde i Strasbourg i efteråret med deltagelse af Danmark,
Tyskland, Østrig og Frankrig (Finland deltog ikke). På mødet var der to politikere fra
Danmark (Christel Schaldemose og Jeppe Kofod), Sverige, Østrig og en assistent for
en fransk politiker (Tyskland deltog ikke med politikere).
Mødet havde som overordnet fokus, at få kontakt til det politiske system i EU, for at
fremme politikernes viden om produktionsskolepædagogikken samt søge at sætte
gang i en proces omkring en mere permanent ordning omkring forankringen af IPSO
som en egentlig international forening.
I øjeblikket er det Danmark der trækker det store læs i serviceringen af IPSO landene
både i forhold til initiativer, men også i den mere almindelige servicering omkring
fælles projekter.
Mødet med politikerne – især de danske – resulterede i, at Christel Schaldemose
ønske at mødes med PSF, hvor der skulle sættes fokus på hvad vi gerne vil med
IPSO, og hvordan dette kan føres ud i livet.
Der blev truffet beslutning om at IPSO skal sættes på dagsordenen i bestyrelsen, med
det formål at få drøftet hvordan flere danske produktionsskoler kan inddrages i det
internationale arbejde.
•

Ny undersøgelse af produktionsskolerne
Produktionsskolerne skal sammen med avu igennem en ny undersøgelse, som skal
underbygge SFI rapporten med en mere kvalitativ tilgang. Udbuddet har fået
benævnelsen ”Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af produktionsskolerne og avu”.
Undersøgelsen igangsættes primo januar 2016 og skal være afsluttet ultimo juni
2016.

4. Regnskab 3. kvartal og forecast 2015
Det fremlagte 3. kvartals regnskab og forecast 2015 blev taget til efterretning. Samtidig
udtrykte bestyrelsen tilfredshed med udkast til ny og mere overskuelig
regnskabsopstilling.
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5. Produktionsskolens værdipapirer
Bestyrelsen drøftede de tre muligheder, og besluttede at værdipapirerne skulle sælges og
hensættes på en opsparingskonto, hvor pengene ikke bindes for længe af gangen, så der
hele tiden er mulighed for at forhandle renteniveauet. Det skulle undersøges hvilken
bank der ville give højest rente.
6. Finanslov 2016
Finanslovsforlig på vores område er indgået, og vi fik ikke opfyldt vores ønsker. Det vil
sige at omprioriteringsbidraget på de 2 % om året frem til 2019 er vedtaget.
Vi skal næste år være ude med vores forslag til finansloven langt tidligere og få
inddraget skolerne endnu mere i arbejdet med at ramme politikerne.
Vi vil især arbejde på området omkring implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen.
PSF vil rette henvendelse til finansordførerne i Folketinget angående vores FL strategier.
7. Styresignal om moms
Efter at PSF fik rejst sagen politisk, har vi nu fået skatteministerens svar på at
produktionsskolerne ikke er omfattet af styresignalet SKM.466.2015. Om
produktionsskolerne skal omfattes skal bero på en konkret vurdering heraf, og
skatteministeren har bedt SKAT om at rette henvendelse til PSF for at få foretaget en
sådan konkret vurdering.
SKAT har endnu ikke rette henvendelse til os desangående, og vi har besluttet at afvente
deres henvendelse.
Hvis en konkret vurdering skulle falde ud, således at SKAT mener at produktionsskolerne omfattes af styresignalet, skal vi forsøge at få en momskompensationsordning
som erhvervsskolerne.
PSF vil naturligvis også afsøge den retslige vej i et samarbejde med momsekspert Søren
Engers fra TimeTax og advokater fra Plesner.

8. Produktionsskoleforeningens strateginotat
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Strateginotatet er udarbejdet på baggrund af foreningens møde med Ministeren og
embedsmænd i UVM, hvor der har været fokus på implementeringen af EUD reformen,
og især nye/andre initiativer, der kan sætte yderligere skub i denne implementering.
Strateginotatet tager som sådan udgangspunkt i kendte ideer, men sættes nu ind i en ny
kontekst, hvor en række forslag til styrkelse af produktionsskolerne skærpes.
Overordnet er formålet med strateginotatet at synliggøre produktionsskolerne som
institutionel ramme om de individuelt tilrettelagte praktiske uddannelser.
Med strateginotatet forsøges det også at rumme en række problemstillinger, som især er
blevet tydelige ifm. EUD reformen. Det drejer sig især om almenundervisningen på
produktionsskolerne, hvor PSF ønsker at tydeliggøre at denne undervisning foregår på en
anden måde end i den mere traditionelle skoleverden. Det vil sig at den
prøveforberedende undervisning der foregår på produktionsskolerne retter sig mod den
anvendelsesorienterede prøve, og er tilrettelagt i tæt tilknytning til værkstedsarbejdet.
Anden prøveforberedende undervisning skal foregå under 1/3-undervisningen.
Der er i REU ligeledes taget initiativ til at oprette en arbejdsgruppe som fokuserer på de
praktiske uddannelser (produktionsskoler, EGU, KUU), hvor Gert Møller bliver
formand.
Når strateginotatet er færdiggjort, skal det sendes bredt ud til politikere, organisationer,
UU og skolerne. PSF vil med udgangspunkt i strateginotatet forespørge om foretræde for
Undervisningsudvalget i starten af 2016. Notatet har forud været udsendt til alle skoler,
samt koordinationsudvalget for at få kommentarer. Strateginotatet blev godkendt.
9. Omkostningsanalyse af produktionsskolerne
I eftersommeren 2015 offentliggjorde Undervisningsministeriet en omkostningsanalyse
af produktionsskolerne, som var bestilt hos og udført af revisions- og
rådgivningsvirksomheden BDO, der i øvrigt også er revisionsselskab for en række
produktionsskoler.
Rapporten om produktionsskolerne er den ene af to revisionsanalyser af
ungdomsuddannelserne i forbindelse med udmøntningen af finansieringen af EUDreformen
PSF’s bestyrelse har læst og drøftet rapporten, og det er ikke nogen hemmelighed, at vi
generelt er meget uenige i både arten og omfanget af det effektiviseringspotentiale, som
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der i rapporten lægges op til, ligesom det er vores opfattelse, at virksomhedens tilgang til
opgaven røber et bekymrende ukendskab til skoleformens eksistensberettigelse og
grundlæggende vilkår.
Rapporten har imidlertid også inspireret PSF til selv at bidrage til undersøgelse af et
område, hvor der formentlig kan hentes besparelser, og som rapporten i øvrigt ikke
forholder sig særskilt til – nemlig en undersøgelse og analyse af produktionsskolernes
udgifter til revionsselskaber, som igangsættes hurtigst muligt.
10. Årsmøde
Der blev orienteret om det foreløbige program for årsmødet i 2016. Bestyrelsen støttede
programforslaget, som herefter skal færdiggøres.
Bestyrelsen besluttede at prospekt kan udsendes digitalt, hvilket betyder en ganske stor
besparelse for foreningen.
11. Kompetencebeviset – projekt 2015/16
En projektgruppe har i løbet af 2015 arbejdet med et projekt, der tog udgangspunkt i
følgende formål:
”Projektet skal kvalificere beskrivelsen af de personlige og sociale kompetencer i
produktionsskolernes kompetencebevis. Dette skal gøres i overensstemmelse med
lovgivningens ramme, hvorfor kun de personlige og sociale kompetencer, som er i
tilknytning til de opnåede faglige kompetencer, skal fremgå af beviset. Desuden er
projektets formål at vejlede produktionsskolerne i forhold til ovennævnte beskrivelse,
således at en fælles forståelse bredes ud til skolerne også på dette område.”
Igennem en lang og besværlig proces i en arbejdsgruppe der spændte fra modstand mod i
det hele taget at skulle beskæftige sig med personlige og sociale kompetencer i
kompetencebeviset til store tilhængere af dette, nåede gruppe frem til tre paraplybegreber
omkring de personlige og sociale kompetencer, som generelt udvikles i forhold til de
faglige kompetencer:
• Ansvarlighed og respekt i opgaveløsningen
• Faglig stabilitet og aktiv deltagelse i værkstedet
• Samarbejde og bidrage til det faglige fællesskab
Disse personlige og faglige kompetencer skal fremgå af kompetencebeviset, og vurderes
på samme måde som de faglige, naturligvis i forhold til den faglige
kompetenceudvikling.
Bestyrelsen mente at denne tilgang til de personlige og sociale kompetencer var
uheldige, fordi de netop bliver adskilte kompetencer på kompetencebeviset, og som
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sådan ikke direkte beskrives i forhold til de faglige kompetencer.
Bestyrelsen besluttede, at man i dette tilfælde hellere skulle arbejde på at udarbejde en
mere generel beskrivelse af, hvilken personlig og social udvikling der kan finde sted i
forbindelse med tilegnelsen af de faglige kompetencer, som kan vedlægges bevist.
12. Rammesætning af foreningens handleplan
Det fremlagte forslag til handlingsplan udsendes til skolerne, så de får mulighed for at
være idegivende til handlingsplanen 2016/17
Inden handlingsplanen sendes ud, skal der rettes i de afsnit som ikke stemmer overens
med det nye strateginotat.
13. Evt.
Vejle december 2015/ah
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Anne Knudsen

Jàkup Heinesen

Jan Steen Bengtsson

Jens Toft.

Tina Jul
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