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Besøg fra Singapore
/MSS

En delegation fra Singapore besøgte i maj
måned Danmark for at få inspiration til at
håndtere problemer især med unge, der ikke
er i uddannelse eller arbejde. Vivien Yuen fra
Det centrale Kontor for Uddannelsesvejledning i Socialministeriet svarer her på en
række spørgsmål om besøget.

læring, produktionsskolerne benytter sig af i deres tilbud om en anden vej til uddannelse for
unge, der står overfor personlige udfordringer af
forskellig art.
Hvad var jeres overordnede indtryk af Den Økologiske Produktionsskole?
Vi var alle imponerede og inspirerede af skolens
fleksible pædagogiske tilgang og dens store pallette af tilbud, som skaber rum for at de unge kan
finde en form for tilhørsforhold, booste deres
selvtillid ved at lære noget, der giver dem mulighed for at bidrage til samfundet gennem autentiske projekter, så som Ung Aktions fundraising til
fordel for palæstinensiske unge. Vi var især imponerede over deres selvtillid, idet de talte om det
projekt, de var involverede i. Arbejdet med at
hjælpe andre, var helt klart meningsfuldt for
dem.
Hvad fandt I særligt interessant og havde lyst til
at tage med hjem (hvis muligt)?

Hvad var hovedformålet med jeres besøg i Danmark, og hvilke organisationer og institutioner
besøgte I?
Vi besøgte Danmark for at se på danske præventive og rehabiliteringstiltag i forbindelse med udsatte unge, og vi besøgte Undervisnings-, Socialog Justitsministeriet såvel som UU centre, skoler
og NGOere.

Produktionsskolen er en interessant og brugbar
mulighed i et uddannelsessystem, fordi den tager
sig af unge, der ellers risikerer at droppe ud af
skolen og hænge fast i uhensigtsmæssig opførsel
uden at få hjælp til at imødekomme deres behov.
Det er meget interessant, at optagelse på en produktionsskole kan ske løbende hen over året for
at minimere barriererne for sårbare unges adgang til uddannelse og engagement.
Vi takker delegationen for besøget og Vivien Yuen
for at tage sig tid til interviewet.

Hvor havde I hørt om de danske produktionsskoler, og hvorfor valgte I, at besøge en produktionsskole?
Produktionsskolerne dukkede op, da vi lavede research på det danske uddannelsessystem. VI ville
gerne besøge en, for at få en bedre forståelse for
den filosofi, der ligger bag denne del af uddannelsessystemet, og den tilgang til undervisning og
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