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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 3 nye punkter: Folkemøde, Udslusningsanalyse og ny undersøgelse på produktionsskoleområdet.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. september 2016
Referat fra både bestyrelsesmødet den 15. september blev godkendt
3. Orientering siden sidst
• Deloitte – undersøgelsen af produktionsskolerne
PSF modtog rapportudkast til fra Deloitte til høring den 15. november med svarfrist
den 21. november. PSF havde en række meget kritiske indvendinger af både generel
karakter samt af mere tekstnære indvendinger.
De generelle indvendinger gik især på følgende områder:
o Mange af rapportens konklusioner har påstands karakter
o Rapportens fremstilling i væksten elever på produktionsskolerne er reelt
misvisende
o Manglende viden om produktionsskolernes lovgivningsmæssige rammer, der
kommer til at skæmme rapportens fremstilling af god praksis
Af de mere tekstnære kommentarer skal følgende fremhæves, som særligt kritisable
områder i rapportudkastet:
o Rapportens manglede kendskab til at produktionsskoleelever skal
målgruppevurderes inden optag
o En underlig skelnen mellem en for stærk målgruppe og en for svag målgruppe,
som påvises igennem den metodiske klyngeanalyse
o Rapportens fremstilling af god praksis er mangelfuld og det er svært at vide
hvad konklusionerne bygger på
o Der mangler belæg for at de håndværksprægede værksteder har bedre
udslusning end mere kreative værkstedstyper
Overordnet forsøger PSF at benytte de fremstillinger i rapporten der passer ind i
vores politiske målsætning.
•

A.P. Møllerske støttefond
PSF havde ikke fået tilbagemelding på sidst fremsendte rapportudkast inden
bestyrelsesmødet, men havde fået en mundtlig tilbagemelding på, at man afventede
ekspertgruppens anbefalinger, samt DEA undersøgelsens resultater inden man ville
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gå ind i en nærmere dialog om et projekt. Projektansøgningen vil derfor først tidligst
blive behandlet på fondens bestyrelsesmøde i maj 2017.
•

Virksomhedsforlagte værksteder
STUK har nu afsluttet sine tilsyn med de skoler som har forlagte en række
værksteder ude i virksomheder. Der er ikke noget principielt til hindring for, at
produktionsskoler kan placere et værksted ude i en virksomhed hvis man overholder
en række principper om:
o Uddannelses- og erhvervsvejledning
o instruktionsbeføjelserne
o Dokumentation af elevernes læring (forløbsplan og kompetencebevis)
o Skolernes uafhængighed og virksomhedsforlagte værksteders andel af skolens
samlede aktiviteter

•

EUD på efterskoler
PSF har ikke som sådan kommentarer til den godkendelse en række efterskoler har
fået til at gennemføre G1 på efterskoler i samarbejde med lokale erhvervsskoler, men
vi skal hele tiden være opmærksomme på, hvilke nye tiltag, der kan være med til at
udhule produktionsskolernes tilbud.

•

Indkøbsforening
Produktionsskolerne er blevet tilbudt at indtræde i en indkøbsforening, som er startet
af Folkehøjskolerne og efterskolerne. Skolerne kan individuelt og efter behov
indtræde i denne forening.

•

Projekttilbud
PSF bliver løbende inviteret til at deltage i forskellige projekter, og et par af disse
blev kort drøftet på bestyrelsesmødet. Men bestyrelsen skønnede ikke at vi skulle
deltage i disse projekter.

•

IPSO
IPSO har afholdt bestyrelsesmøde i Lille, hvor der især var fokus på hvordan man
kommer videre af det politiske spor i forhold til EU, så produktionsskoleideen
udbredes til flere europæiske lande. Norge er nu kommet i gang og den første
produktionsskole er etableret, og flere er på vej, efter konceptet ”Den danske model.”
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Foreningen har også målrettet fokus på det strategiske EU projekt ”Paving the way”,
og der drøftedes også et nyt strategisk projekt fremadrettet,
I forbindelse med næste møde i Danmark afholdes der ligeledes generalforsamling i
IPSO
•

Folkemøde 2017
Det blev nedsat en mindre arbejdsgruppe, som skal understøtte sekretariatets
planlægningsarbejde i forbindelse med Folkemødet. Da mange skoler trækker sig fra
at deltage med begrundelse i, at omkostninger er for høje bad bestyrelse sekretariatet
om en beregning på, hvilket beløb PSF ville kunne støtte den enkelte skole med, hvis
vi forbrugte det budgetterede beløb fuldt ud. Det skete ikke i 2016, fordi
folkekøkkendelen finansierede store dele af teltleje, energi og areallejen.

•

Udslusningsanalyse i PSF
PSF bliver ofte adspurgt om muligheden for at levere vores udslusningsanalyser til
tredjepart – der kan være tale om organisationer, UU Centre, regioner og skoler.
Bestyrelsen besluttede at lade den kommende generalforsamling afgøre, om
udslusningsresultaterne fremover skal være tilgængelige på PSF’s hjemmeside.

4. Økonomi
Bestyrelsen tog regnskab for 3. kvartal og forecast 2016 til efterretning, og udtrykte
tilfredshed med et forventet resultat over det budgetterede. Der blev også fremlagt
udkast til budget 2017, og principperne for budgetudregningen blev taget til efterretning.
5. Produktionsskoleforeningens anbefalinger til ekspertgruppen
Det procesnotat som PSF har udarbejdet har fungeret som sigtelinje for de anbefalinger
vi har fremsendt til ekspertgruppen. Procesnotatet har talt produktionsskolerne ind i
mere formel uddannelsestænkning, for at sikre at de strategiske overvejelser PSF
fremlagde i notatet ”En anden vej” ikke blev tabt i et eventuelt nyt
uddannelsesforberedende tilbud. Tilbagemeldinger fra FK regioner peger dog på, at vi
skal passe på ikke at tale for meget uddannelse og for lidt produktionsskole. Bestyrelsen
er naturligvis opmærksomme på denne problemstilling, og er enige i, at vores
anbefalinger til ekspertgruppen til stadighed skal tale målgruppen op, så de unge der
lærer på en anden måde sikres reelle uddannelsesmuligheder uden for det ”ordinære”
system, og uddannelse på en anden måde.
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6. Skoleydelsen
Bestyrelsen evaluerede foreningens og skolernes indsats i forhold til at bevare
skoleydelsen. Der var bred enighed om, at skolerne og foreningen i fællesskab havde
ydet en kæmpe indsats, men at vores indsats kun i ringe grad havde båret frugt.
Skoleydelsen er med det stillede lovforslag efter endte finanslovsforhandlinger blevet
skåret drastisk ned. I analysen af indsatsen må vi erkende, at vi har haft svært ved at få
fat i de politikere, der ikke vil bevare skoleydelsen.
Skolerne og PSF forstætter dog kampen indtil lovforslaget er endeligt besluttet: elever
og skoler har arrangeret 2 demonstrationer i forbindelse med 1. behandlingen af
lovforslaget, og der ser ud til at være stor tilslutning allerede. En produktionsskole har
fået foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget, og PSF udarbejder spørgsmål der
kan stilles i salen under behandlingen af lovforslaget.
7. Momssagen
PSF har fået momsdirektør i TimeTax, Søren Engers til at udarbejde et notat til det
politiske system, som er sendt til Skatteministeren. Ministeren har videresendt notatet til
UVM, for at få dem til at undersøge konsekvenserne af Styresignalet. UVM har bedt
PSF om at foretage denne beregning. Denne beregning er sendt til UVM, og viser at
omkostningerne vil beløbe sig til 83 mio. kr. pr. år.
Da Skatteministeren både har meldt ud at styresignalet iværksættelse på produktionsskoleområdet skal bero på en konkret vurdering i forhold til EU dommen, og ligeledes
meldt ud at skolerne ikke må lide økonomisk overlast, mener vi i PSF at skolerne ikke
skal forholde sig til styresignalet, før denne konkrete vurdering har fundet sted, og ligeledes skal vi vente på UVM´s melding om eventuelle kompensationsordninger, hvis den
konkrete vurdering falder ud til ugunst for produktionsskolerne.
PSF er ligeledes involveret i en skattesag på Østfyn produktionsskole, som godt nok
tager udgangspunkt i de gamle momsordninger, men som vil forstærke de negative
konsekvenser af styresignalets eventuelle iværksættelse, hvis SKAT får ret i deres
fortolkning af, at Østfyns Produktionsskole anvender et forkert momsfortolkning. PSF
overvejer derfor at gå med i en principiel sag ved landsskatteretten.
8. Årsmøde
Vi har i PSF besluttet at flytte årsmødet 2017 fra d. 27.-28. april 2017 til d. 26.-27. april.
Vi begynder altså allerede onsdag d. 26. april
PSFs Generalforsamling vil finde sted torsdag d. 27. april.
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Fredag d. 28. april vil de 4 skoler i Partnerskabsprojektet (Randers Produktionshøjskole,
Århus Produktionsskole, Esbjerg Produktionsskole og Den Økologiske
Produktionsskole) afholde deres afsluttende konference på Vingstedscenteret. Her kan
man høre om projektets erfaringer med at danne partnerskaber sammen med institutioner
og private erhvervsvirksomheder.
Partnerskabets konference vil afsluttes med et oplæg fra og dialog med den amerikanske
forsker Jean Lave, der hele sit liv har interesseret sig for situeret læring og læring i
praksis, herunder produktionsskolernes læringsform.
Det er bl.a. denne enestående mulighed for at høre Jean Lave, der har gjort, at vi har
valgt at koordinere årsmødet med Partnerskabets konference.
Vi håber, trods de ændrede datoer, at se rigtig mange skoler til et spændende program på
PSF’s årsmøde 2017. PFS vil gøre alt for at der bliver mulighed for at købe ” pakker”
der lige nøjagtig passer til den enkelte skole behov og økonomi.
9. PSF’s udvalg – struktur og kommissorier
Der blev fremlagt et forslag til at slanke udvalgsstrukturer i PSF, for at sikre en bedre
udnyttelse af de ressourcer foreningen kaster i udvalgsarbejdet. Der foreslås at EU, PBE
og KUU udvalget slås sammen, og efter- og videreuddannelsesudvalget slås sammen
med ledelsesudvalget, og at der samtidig strammes op på udvalgenes kommissorier.
Bestyrelsen besluttede at sekretariatet skulle udarbejde et yderligere konkretiseret
forslag, som skal fremlægges på foreningens generalforsamling i 2017.
10. Undersøgelse af produktionsskolelærernes behov for efter- og videreuddannelse
Uddannelsesforbundet har igennem længere tid ønsket at afdække produktionsskolemedarbejdernes uddannelsesniveau og eventuelle behov for yderligere uddannelse.
Undersøgelsesdesignet har været drøftet på et koordineringsudvalgsmøde, og på det
fælles bestyrelsesmøde i 2016. der er endnu ikke opnået enighed om hvordan
undersøgelsen skal designes og gennemføres. Uddannelsesforbundet vil på baggrund af
kommentarer fra PSF og FK udarbejde et endeligt forslag til spørgeskema som skal
behandles på et kommende koordinationsudvalgsmøde.
11. Evt.
Vejle november 2016/ah
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