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Nye ambassadører
Udnævnt på årets folkemøde
Socialrådgiver Gunvor Auken

der er plads til produktionsskolen og dens kerneværdier. Han har igen og igen skrevet i diverse
medier, udtalt sig på TV og har indkaldt til flere
samråd om emner vedrørende skolerne og deres
unge.
Jacob kvitterede bl.a. ved at sige at: ”Det I kan på
produktionsskolerne skal videreføres i FGU. Der
er så mange forskellige unge, der bliver favnet i
produktionsskolen, det må ikke tabes på gulvet.”

Søren Sørensen, bestyrelsesformand Tradium

Gunvor blev udnævnt til ambassadør, fordi hun
har udvist en kæmpe interesse for vores ungegruppe og dens vilkår. Hun er dybt socialt engageret og rejser væsentlige sociale og samfundsrelevante spørgsmål i medierne, ikke mindst på
vegne af de, der måske ikke selv råber højest.
Som Per Christensen fra 3F sagde, da han ønskede hende tillykke: ”Gunvor, du går hverken op
i protokol eller titler. Du går op i at bekæmpe
uretfærdighed. Du tager andres kamp på dig!”.

Jacob Mark, SF

Jacob blev udnævnt til ambassadør, fordi han
som folketingsmedlem kæmper for produktionsskolerne og deres unge. I 2016 kæmpede han for
skoleydelsen, og i 2017 for at skabe en FGU, hvor

Søren blev udnævnt til ambassadør, fordi han
med sit engagement og netværk har gjort livet
lettere for produktionsskolerne og dermed deres
elever. Han har altid haft et øje for det fælles ansvar, vi alle har og bør tage, når det gælder unge
som ikke kan tage den lige vej igennem vores uddannelsessystem. Han har et tæt samarbejde
med produktionsskolerne i sit lokalområde og
sætter fokus på de praktiske fag og nødvendigheden af at være nødt til at gå andre veje. Dermed
har han haft stor betydning for forståelsen for
Produktionsskolernes DNA og deres vej frem mod
FGU
Søren kvitterede ved bl.a. at sige, at det for ham
er en stor fornøjelse at komme på produktionsskolen, hvor der gøres et fantastisk arbejde på
værkstederne, og hvor der er et højt engagement.
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Borgmester Morten Andersen, Nordfyn

Marlene Harpsøe, DF

Morten blev udnævnt som ambassadør, fordi han
i sit virke som borgmester insisterer på, at der
skal være indsatser til gavn for de unge i kommunen, der har sværest ved at få fodfæste i uddannelse og på arbejdsmarked. Han har øje for produktionsskolerne og deres unge og er god til at
lytte og sætte sig ind i de unges situation.

Marlene blev udnævnt til ambassadør, fordi hun
har udvist en meget stor interesse for produktionsskolerne og deres unge gennem de forskellige
udfordringer de sidste par år. I hele den aktuelle
proces omkring ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’ og Forberedende Grunduddannelse,
og sidst i sagen om STARs materiale om brobygning som sluse til bl.a. FGU.

I sin takketale, sagde Morten bl.a. at den kommende FGU skal hvile på det, produktionsskolerne står for, og det er i sig selv et kvalitetsstempel!

Tidligere udnævnte produktionsskoleambassadører er:








Claus Jensen, Dansk Metal
Ejner K. Holst, LO
Stine Bosse
Leif Laustsen, Danske Slagtermestre
Lene Tanggaard, Aalborg Universitet
Lone Folmer Berthelsen, DI
Mattias Tesfaye, Socialdemokratiet

Marlene takkede for udnævnelsen, og fortalte, at
hun var meget beæret over at blive ambassadør
for produktionsskolerne, hvor medarbejderne er
utroligt engagerede og får de unge ind på en
bane, hvor de kan udfolde deres fulde potentiale.
Hun endte med at sige: ”Tak for ambassadørtitlen. Tak fordi, I er dem, I er. Tak for det vigtige arbejde I gør. Tak fordi I tager de unges parti, og at
man altid kan regne med jer!”

Vi takker alle vores ambassadører,
fordi de stiller op for produktionsskolerne og deres unge!
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