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FGU: Stormøde i Middelfart
/MSS

Ca. 400 mennesker fra landets produktionsskoler
samt repræsentanter fra VUC og Uddannelsesforbundet var i den forgangne uge til stormøde om
FGU!
Først gav Lone Hansen og Stig Nielsen fra Undervisningsministeriet, henholdsvis FGU-sekretariatet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, en
status og et overblik over den videre proces henimod oprettelsen af FGU-institutionerne (se desuden link til ministeriets slides).
Indhold
Stig Nielsen fortalte om dels den kommunale ungeindsats, dels om FGU’s konkrete indhold, som
de nu udformes i fagbilag og læreplaner samt i
bekendtgørelser og vejledninger. Han understregede, at selv om der bliver talt rigtig meget om
faglige mål, så er faget redskabet til de unges udvikling, der også og ikke mindst handler om social
og personlig udvikling. Det nye er, at man i
FGU’en i modsætningen til i produktionsskolen
beskriver specifikke faglige mål indenfor de enkelte temaer.
Et andet område, der blev spurgt ind til, var muligheden, eller måske snarere risikoen, for at
kommunen vil gøre brug af alternative tilbud

fremfor et FGU-forløb. Hertil var svaret, at kommunen ikke som sådan er forpligtet til at bruge
FGU. Men Stig understregede, at FGU bliver et
meget stærkt tilbud med dels de faglige temaer,
dels de kvalificerede medarbejdere, der har stor
erfaring med både målgruppen og med at undervise med udgangspunkt i praksis. Det er derfor
svært at forestille sig, at enkeltstående beskæftigelsesprojekter og andet kan hamle op med
FGU’en.
Institutionsopbygning
Lone Hansen redegjorde derefter for formaliteterne i opbygningen af institutionsdannelserne.
De første bestyrelser er i fuld gang med at blive
udnævnt, og bestyrelserne vil i september bl.a.
modtage et stiftelsesdokument, der samtidig er
den første midlertidige vedtægt. Ministeriet vil
støtte de første bestyrelsers arbejde bedst muligt.
Også til denne del af ministeriets fremlæggelse
var der mange spørgsmål, ikke mindst til de
endnu uafklarede forhold omkring virksomhedsoverdragelsen af ledere og medarbejdere; man
ved endnu ikke, hvem der bliver institutionsledere, de konkrete udbud af faglige temaer på de
enkelte institutioner er endnu ikke fastlagt etc.
Et andet vigtigt område, der blev nævnt, var det
kompetenceløft, der er bebudet på området. Her
blev det understreget, at de kommende medarbejdere har de faglige kompetencer, men skal opbygge kompetencer omkring at arbejde og undervise i den nye ramme. Derfor kommer kompetenceløftet til at ske på de enkelte institutioner, ikke
i forhold til enkelte lærere.
PSF takker Lone Hansen og Stig Nielsen for deres
deltagelse og deres beredvillige besvarelser af de
mange spørgsmål, der presser sig på, på skolerne,
og hos de enkelte medarbejdere.
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Læring i Produktion
Endelig redegjorde Axel for, at PSF har modtaget
FoU midler fra ministeriet til et projekt, hvor vi
sammen med 7 produktionsskoler skal fremstille
et inspirations-/undervisningsmateriale til de
kommende PGU-lærere. Det er et kardinalpunkt
for foreningen, at materialet tager udgangspunkt
i konkrete produktioner.
PSF’s arbejde pt
Efter frokost redegjorde næstformand Gert Møller og sekretariatsleder Axel Hoppe for foreningens arbejde og overvejelser her og nu.
For det første blev der opfordret til at skolerne
følger høringsprocessen tæt i forhold til bekendtgørelser. Ikke mindst omkring opgørelsen af årselever, gennemsnitstimetal med mere.

I PSF takker vi for det store fremmøde på dagen.
Vi vil i orienteringsmail og nyhedsbreve holde alle
opdaterede på det videre arbejde.

PODCASTS: Dagens debat blev optaget og
dele af den vil indgå som en episode i en
række podcasts om FGU, som PSF planlægger.

Nødlidende produktionsskoler
Gert og Axel kom også ind på det faldende elevtal
og de deraf følgende afskedigelser og økonomiske problemer på mange skoler. PSF har henvendt sig til ministeriet, men her ser man ikke nogen umiddelbar mulighed for at komme nødlidende skoler til hjælp. Det er først og fremmest
kommunen, der kan yde ekstraordinær økonomisk støtte i nødsituationer.

Produktionsskoleforeningen : Dæmningen 33, 2. tv
7100 Vejle : 75 82 20 55 : psf@psf.nu : www.psf.nu

2

