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Grundfortællingen om vores skole-

form skal ud – igen og igen! 
 

 

Næstformand i PSF Gert Møller har igennem 

en periode skrevet en række synspunkter i 

Sjællandske Medier – dvs. Dagbladet, Frede-

riksborg Amtsavis, Nordvestnyt Holbæk / 

Kalundborg og Sjællandske. Denne gang 

handler synspunktet om, hvordan nødven-

dighed og meningsfuldhed er drivkraften i 

produktionsskolen. Ligesom når små børn 

lærer at gå, eller når en ung tager kørekort. 

Vi har spurgt ham, hvorfor han ikke bruger den 

værdifulde spalteplads på at kæmpe for bedre 

vilkår for skoleformen – sådan mere specifikt? 

F.eks. skal skolerne i disse år spare 2% om året. 

En belastning for alle skoler. 

Gert Møller: Det er jo ikke et enten eller men et 

både og. I synspunktartiklerne har jeg påpeget 

masser af specifikke problemer. F.eks. alle de 

unge, der ikke kom ind på den ønskede erhvervs-

uddannelse efter sommerferien sidste år. Eller at 

vi ikke giver de unge reelle muligheder for at 

træffe kvalificerede uddannelsesvalg, fordi vi er 

godt gammeldags uddannelsessnobbede. 

 

 

 

 

Med hensyn til de famøse 2 %, som vi skal spare 
hvert år, så tror jeg ikke, at vi kan rykke ved den 
sag, hvis ikke politikerne først har købt vores pæ-
dagogiske grundtanke om den nødvendige pro-
duktion og det forpligtende arbejdsfællesskab – 
altså det der er vores skoleforms særkende. Først 
da vil de forstå, hvorfor lige netop produktions-
skolerne skal opprioriteres. 

Men vores pædagogiske ide er jo ikke så ny læn-

gere. Både vi og anerkendte forskere har promo-

veret den. Er det virkelig nødvendigt at blive ved? 

Gert Møller: Ja, vi har fortalt historien masser af 

gange. Men vi skal blive ved. Det der for os er en 

selvfølge og en del af vores erfaringsgrundlag, er 

ukendt for en stor del af befolkningen – også for 

dem, der træffer beslutningerne! Derfor er det 

nødvendigt at blive ved med at fortælle vores 

historie. 

Så hvad er det, der rykker?  

Gert Møller: Det er bl.a. de konkrete fortællinger, 

om elever der næsten har opgivet, men alligevel 

finder uddannelsen. Fordi de får lov til at gå den 

praktiske vej. Og om skoler og værksteder, der 

løfter store opgaver – og derigennem løfter ele-

verne. 

Og så er det at få syn for sagn. Derfor skal vi også 

hele tiden være parate til at invitere samarbejds-

partnere og beslutningstagere ind på skolerne. Så 

de ved selvsyn kan se det, vi snakker om. 

De forberedende forløb er sat under lup i denne 

tid – det er nu en masse eksperter og politikere 

kikker på os. Så lad os sammen få vores fortælling 

ud! 

 

 

 


