
 

 

 

Indkaldelse af ansøgninger til 4 efteruddannelsesophold for danske 

produktionsskolelærere i Finland i foråret 2015. 

 

PSF indkalder hermed ansøgninger fra produktionsskolelærere om deltagelse i efteruddannelsesophold af 1 

uges varighed i efteråret 2015: 

 4 kursuspladser i Tampere, Finland 

Baggrund 

Som led i det internationale samarbejde og partnerskab med produktionsskoleorganisationerne i Tyskland, 

Østrig og Frankrig samt værkstedsskoleorganisationen i Finland har Produktionsskoleforeningen søgt og fået 

godkendt tilskud fra EU’s Leonardo Mobility program til udsendelse af produktionsskolelærere i en 1 uges 

efteruddannelsesprogram på en produktionsskole i udlandet.  

Projektets officielle titel er: ”In-service training of production school teachers abroad 2013-15”. 

Vi har fået tilskud til i alt 18 udlandsophold af 1 uges varighed. Pladserne skal gennemføres i perioden fra 

efteråret 2013 til foråret 2015 i samarbejde med produktionsskolerne i Tyskland, Østrig, Frankrig og Finland.  

Tilsvarende skal vi i Danmark modtage et antal udenlandske kolleger i ophold på danske produktionsskoler i 

samme periode. 

Den 4. – og sidste - omgang af udsendelser af danske produktionsskolelærere vil finde sted i foråret 2015 

med 4 pladser til den finske værkstedsskole i Tampere, Finland. 

Ansøgning om udlandsophold i foråret 2015 

Hvad angår de 4 kursuspladser, har vores partnerorganisat fastsat følgende uge: 

4. maj - 8. maj 2015 hos Silta-Valmennusyhdistys ry i Tampere (http://www.siltavalmennus.fi ) med følgende 

værkstedsmuligheder: 

 Bygge & Anlæg (Construction – house-building) 

 Auto (car-service) 

 Catering & restaurant (kitchen, bakery & cafeteria) 

 Ejendomsservice (Property Maintenance) 

 Maler 

http://www.siltavalmennus.fi/


 

Den overordnede ramme for kursusopholdet er ophold og arbejde sammen med en kollega på et værksted 

på en udenlandsk produktionsskole, de 4 dage i værkstedet og 1 dag til møde og drøftelser med udenlandske 

kolleger m.v. 

Det vil også være muligt at få tilsendt en kopi af PSF’s ansøgning med nærmere beskrivelse af hele projektet 

og kursusforløbet til nærmere orientering. 

Der ydes fra EU Leonardo Mobility programmet et tilskud på i alt 1.000 EUR (ca. 7.500 kr.) til rejseudgifter 

samt kursus- og opholdsudgifter i udlandet. Det tilstræbes, at disse udgifter til opholdet udlandet kan holdes 

inden for bevillingsrammen. Der ydes ikke nogen tilskud til den danske produktionsskole i forbindelse med 

medarbejderens tjenestefrihed fra produktionsskolen i forbindelse med deltagelse i kurset.  

PSF foretager udvælgelsen blandt ansøgerne efter for fastlagte kriterier som er: 1) Match med de tilbudte 

værksteder, 2) deltagere fra forskellige skoler, 3) ligelig kønsfordeling, 4) lodtrækning. 

Nærmere oplysninger 

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til PSF’s konsulent Christine Muurholm på tlf. 50545424 eller 

på e-mail: christine@psf.nu 

Ansøgningsskema og ansøgningsfrist 

For at komme i betragtning bedes vedhæftede ansøgning sendt til PSF via post eller e-mail, så vi har den 

senest onsdag d. 18. marts 2015. 

 Brevpost:  Adresse: Dæmningen 33, 2. tv., 7100 Vejle 

 E-mail:  psf@psf.nu 

 

Vejle, februar 2015 

Christine Muurholm 
Konsulent PSF 
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