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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet den 29. august 2017
Referatet blev godkendt og underskrevet

3. Orientering siden sidst
A.
B.
C.
D.
E.

Bemanding på sekretariatet
Fyraftensmøder om virksomhedsoverdragelse
Temadag om persondataforordningen
Moms
Bogprojekt

Ad A) Vores bogholder Tina Bækhøj Jørgensen har opsagt sin stilling pr. 30. november, og vi
har indgået aftale med BDO om bogholderiet indtil vi finder en mere permanent ordning. Verner
Ljung har ligeledes besluttet sig for at stoppe som konsulent i PSF med udgangen af 2017, men
har indvilliget i at løse ad. Hoc opgaver for PSF fremadrettet. PSF har ligeledes indgået et
samarbejde med Kim Kabat, der inddrages i særlige opgaver vedrørende implementering af
FGU. Aftalen er indgået på timebasis og løber frem til juni 2018, hvor den enten ophører eller
genforhandles
Ad B) Kort orientering om fyraftensmøderne, samt erfaringer fra første møde i Randers den 6.
november.
Ad C) Den ny persondataforordning, som træder i kraft i 2018, stiller en række nye krav til
institutioner og private virksomheder. Flere skoler har stillet spørgsmål til PSF om dette område.
PSF arrangerer temadag den 19. januar 2018.
Ad D) (Jf. bilag 1 & 2) Kort orientering om forestående lille momsundersøgelse på
produktionsskolerne
Ad E) Kort orientering om bogprojektet
Beslutning
Ad A) Der blev orienteret om bemandingen her og nu, og der blev kort drøftet hvilket behov,
der var for yderligere bemanding. Dette blev taget op under punktet foreningens økonomi.
Ad B) Det første fyraftensmøde var afholdt i Randers, og der blev orienteret om forløbet. Ud af
dette er der et par forhold PSF skal være særlige opmærksomme på. Det drejer sig om hvorvidt
forstander virksomhedsoverdrages i lighed med øvrigt personale, og hvordan
interimbestyrelserne sammensættes, og hvilke beføjelser de får.
Ad C) PSF afholder temadag om dataforordningen den 19. januar 2018.
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Ad D) PSF iværksætter undersøgelse af skolerne måde at opgøre anmodning om
momskompensation til UVM på, inden vi foretager os yderligere i sagen ift. UVM. Søren
Engers inddrages som eksperthjælp.
Ad D) Der skal tages kontakt til Ole Sohn for at høre hvordan det skrider frem med at skaffe
midler til bogprojektet.

4. FGU aftalen – institutionsdannelsen og implementering
Sagsfremstilling (Jf. bilag 3, 4 & 5)
Vurdering
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti,
Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre indgik fredag den 13. oktober
Aftale om bedre veje til uddannelse og job.
En aftale der består af tre hovedelementer:
• En ny uddannelsespolitisk målsætning
• En ny kommunal ungeenhed
• Oprettelse af Forberedende grunduddannelse (FGU) – for unge uden gennemført
ungdomsuddannelse og uden beskæftigelse
Den længe ventede aftale, skal ny føres ud i livet, og der venter et stort arbejde forude især for
produktionsskolerne og PSF. Alle produktionsskoler (medarbejdere og bygninger o.l.) skal indgå
i oprettelse af den ny institutionsdannelse, hvor der skal oprettes i omegnen af 90 skoler og optil
en 1/3 institutioner. Det bliver KKR (Kommunernes kontaktråd), der bliver drivende part i
oprettelse og placering af skoler og institutioner med inddragelse af de eksisterende
forberedende tilbud (Især produktionsskoler og VUC) samt andre relevante aktører som
aftagerinstitutioner (de eksisterende ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedets parter).
Centrale skæringsdage ifm implementeringen (se i øvrigt bilag 2):
• Fremsættelse af lovforslag medio februar 2018
• Lokal proces for institutionsdannelse (4 mdr. februar-maj 2018)
• Forventet lovvedtagelse (juni 2018)
• Afgørelse om dækningsområder (august 2018)
• Nedsættelse af interimbestyrelser (august 2018)
• De nye bestyrelser dannes (januar 2019)
• I overgangsfasen fra interimbestyrelser til ordinære bestyrelser ansættes skoleledere)
• Fuld implementering (august 2019)
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og fastlægger den fremadrettede strategi. Vores fokus skal
være rettet mod hvordan vi kan hjælpe og støtte skolerne i de første og vigtige tiltag omkring
institutionsdannelsen.
Beslutning
PSF skal følge processen fra UVM meget nøje, og der var især tre områder der skulle have fuld
opmærksomhed frem mod proces om institutionsdannelse.
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For det første, skal vi have opmærksomheden rettet mod det kommissorium UVM udarbejder ift.
samarbejdet mellem centrale aktører og UVM (især VUC og PSF), og vi skal især have
opmærksomheden rettet mod hvordan kommissoriet flugter med intentionerne i aftalen.
For det andet skal PSF nøje overveje hvilke spørgsmål, der skal stilles til UVM i den
fremadrettede proces. Her tænkes især på om spørgsmålene skal stilles mundtligt/skriftligt etc.
der vil i denne periode blive oprettet en funktion med spørgsmål/svar på PSF’s hjemmeside. PSF
vil ligeledes udsende en række nyhedsbreve med spørgsmål og svar og i øvrigt henvise til
funktion på egen hjemmeside og på ministeriets hjemmeside.
For det tredje skal nedsættelsen af læreplansgrupperne følges nøje, så vi får mulighed for at
påvirke udarbejdelsen af læreplaner og fagbilag optimalt. PSF er i gang med at forberede en
række temadage, der skal fokusere på de tre forskellige grunduddannelsers indhold (agu, pgu og
egu), hvor relevante medarbejdere fra produktionsskoler, VUC, KUU og EGU inviteres til at
deltage. PSF vil i denne sammenhæng nedsætte udvalg, der kan fungere som baggrundsgrupper,
for de personer, der kommer til at sidde i læreplansgrupperne.

5. FGU aftalen – økonomi, indhold og struktur
Sagsfremstilling (Jf. bilag 3, 4 & 5)
Vurdering
I øjeblikket gennemføre UVN og PSF en række orienteringsmøder om aftalens indhold, men der
vil ret hurtigt blive etableret en række læreplansgrupper, der får stor betydning for indholdet og
strukturen på FGU. Vi skal som central aktør på området øve maximal indflydelse på hvem der
deltager i det forestående læreplansarbejde samt hvem der kommer til at deltage i dette arbejde.
Centrale skæringsdatoer for planlægning af indhold og struktur i FGU (se i øvrigt bilag 2):
• Læreplansgrupper arbejder (januar – juli 2018)
• Vejledninger – undervisning/administration (oktober 2018 – marts 2019)
• Udvikling af lokale undervisningsplaner (april – juli 2019)
Indstilling
Bestyrelsen drøfter hvordan PSF og produktionsskolerne kan få indflydelse på hele spørgsmålet
om indholdet i den nye FGU.
Beslutning
Drøftelsen blev inddraget under pkt. 4, se ovf.

6. FGU aftalen – fremtidig organisering af skoleforening i FGU regi
Sagsfremstilling (Jf. bilag 6)
Vurdering
Overordnet handler det om at omdanne PSF’s organiseringsform, således foreningen kan rumme
de nye tiltag i forbindelse med oprettelse af FGU. Der er i realiteten en meget stor udfordring i,
at institutionsdannelsen formelt resulterer i ca. 30 FGU institutioner. Hvordan gøres de til en del
af den nye organisation, og hvordan tilgodeses de ca. 60 FGU skoler? Hvordan kan vi inddrage
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forstanderkredsen, og hvordan tænker de sig ind i den nye organisering? Der kan stilles en
række spørgsmål til processen her og nu og fremadrettet:
• Skal evt. 2 medlemmer fra FK indtræde i PSF’s bestyrelse allerede nu?
• Skal der oprettes interimbestyrelser i overgangsfasen
• Skal der laves en særlig søjle for lederne af de nye FGU institutioner?

Indstilling
Bestyrelsen skal drøfte og beslutte hvilken organiseringsmodel PSF anser, som den bedst
mulige, som kan præsenteres ifm. Forstanderkredsens årsmøde, hvor dette emne vil komme til at
fylde.

Beslutning
Bestyrelsen er enig om, at PSF skal arbejde i retning af at blive skoleforening for FGU
og med den samme brede inddragelse som PSF har i dag, dvs. repræsentation af alle tre
niveauer (bestyrelser, ledelse og medarbejdere). Det arbejde påbegyndes ved næste
generalforsamling i 2018, men i og med væsentlige trin først tages sommer og efterår
2018 (bl.a. institutionsdannelse og medarbejderudpegning ved VUC) kan en egentlig
lancering af en ny skoleforening først forventes ved generalforsamlingen i 2019.
Bestyrelsen vurderede, at det er for tidligt at lægge sig fast på en konkret og endelig
organiseringsmodel, og i stedet besluttedes det, at der gives mandat til ifm. FK’s
årsmøde at indgå en tættere relation med FK for så vidt det vurderes at give strategisk
mening (fx i en overgangsperiode frem mod næste generalforsamling at de kunne tildeles
en slags observatørstatus i bestyrelsen, dvs. uden stemmeret). Begrundelsen herfor er, at
FK er en vigtig samarbejdspartner frem mod det nye – men også er en organisation, der
lukker ned med FGU.

7. Økonomi – 3. kvartals forecast
Sagsfremstilling (Jf. bilag 7 & 8)
Den økonomiske situation fremlægges igennem forecast for resten af 2017
Vurdering
Vi har på opstillet et estimat på økonomien der fokuserer på følgende forhold:
• Nuværende forbrug og forventet forbrug ifm. ”krigskassen”
• Ingen ny ansættelse af konsulent pt. efter Marianne Thorhauges afgang
• Kurser – hvad kan/skal gennemføres og hvad aflyses
• Midler til eksterne konsulenter
• Projekter
Indstilling
Der indstilles til at bestyrelsen beslutter hvilket økonomiske råderum, der skal være fremadrettet
med udgangspunkt i det fremlagte materiale. Der skal især være fokus på eventuelle
nyansættelse.

4

Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde den 7. november
Nr. 6/2017
Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jan Steen Bengtsson, Ole Sværke, André
Gremaud og Søren Jans
Fraværende: Anne Knudsen, Charlotte Dahlberg og Tina Jul
_______________________________________________________
Beslutning
Tredje kvartals regnskab og forecast for resten af 2017 blev fremlagt. Det viser at vi kommer ud
med et underskud på 41.000,-kr. mere end forventet. Det skyldes især lønjusteringer ifm.
personaleafgang. Efterfølgende har PSF haft aktiviteter, der vil nedbringe underskuddet, således
at regnskabet lander meget tæt på budgettet. Bestyresen tog dette til efterretning.
På mødet blev foreløbig budget for 2018 gennemgået, og det viser, at foreningen vil blive
økonomisk udfordret pga. følgende forhold.
•
•
•

En betydelig nedgang i kontingentindtægter
Lav projektvirksomhed i overgangen mellem produktionsskoler og FGU
Nedgang i kursusvirksomheden

Da der kan forventes en betydelig politisk aktivitet også i 2018 besluttede bestyrelsen at en del
af egenkapitalen skal bruges til at styrke sekretariatets bemanding i 2018. Bestyrelsen foreslår,
at sekretariatet kan råde over et beløb, så egenkapitalen ved regnskabsaflæggelsen i 2019 vil
være på ca. 1 mio. kr.
Da der er en generalforsamlingsbeslutning om, at egenkapitalen skal være på ca. 2 mio. kr. skal
skolerne naturligvis orienteres om dette tiltag. Men bestyrelsen har truffet denne beslutning med
forventning om at skolerne bakker om beslutningen. I modsat fald kan der blive tale om at
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
Sekretariatet udarbejder med udgangspunkt i bestyrelsen beslutning et nyt og gennemarbejdet
budget for 2018, som fremlægges bestyrelsen på mødet i slutningen af november. Her skal der
så besluttes om, der vil være behov for at stille forslag om et ekstraordinært kontingent på
generalforsamlingen i april 2018, for at få økonomien til at hænge sammen. I drøftelsen
understregede bestyrelsen vigtigheden af, at sekretariatet fortsat prioriterer det politiske arbejde
højt og herunder i indsatserne generelt har blik på den ny virkelighed med en kommende FGU.
Det indebærer, at andre opgaver må lægges til side enten permanent eller midlertidigt.
Sekretariatet vil sammen med budgettet fremlægge evt. større justeringer i sekretariatets
opgaveløsning.

8. Næste møde og evt.
GM orienterede kort om de igangværende finanslovsforhandlinger samt PSF’s
hovedpunkter.
Næste møde er d. 28/11 kl. 10-13 på Christiansborg.
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