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Nu er julen nær 
/Axel Hoppe 

 

Nu er julen nær 
Så kom alle og enhver 
Og tak hinanden for året der rinder 
Inden vi i 2019 os snart befinder 
 
Her fra PSF vi sender om årets gang 
På vers men ej egnet til sang 
Med viden om at produktionsskolerne snart 
skal lukke 
Vil de os dog ikke høre hverken at mukke el-
ler sukke 
 
Vi vil blot slås for at den bærende idé 
Som aftalepartierne let kunne se 
Springer ud i fulde flor 
Så alle misundeligt på FGUen glor 
 
I PSF vi synes det er en skam 
At finansen ønsker os ind i SAM 
Nu ingen fakturering, når bilen har fået lidt 
lak 
Den slags sager ordnes jo i statens IndFak 
 
Målstyret undervisning det er sagen 
Når ting skal læres og frem i dagen 
Men hvad skal vi gøre, når målet er nået og 
færdigheden ikke mere skal øves 
Svaret er enkelt – den skal slutteligen blot 
portfolio-prøves 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Men vi kæmper videre for produktion og læ-
ring 
For heri er der masser af næring 
For unge, der ikke ønsker mere akademise-
ring og skole 
Men hellere vil tømre, smede, kokkerere og 
lave stole 
 
At FGUen skal bygge på produktionsskolernes 
pædagogik 
Bør da være den rene logik 
Praksis skal være det bærende element 
Og så er vores pædagogik jo som fra himme-
len sendt 
 
Så brødre og søstre foren jer i kamp 
Sæt skruen i vandet og kedlen i damp 
Vi ønsker skam FGUen godt fra land, lader vi 
forstå 
Men der skal ej i praksis hugges hverken hæl 
eller tå 
 
PSF takker alle for det de har ydet 
Selv om debatterne har boblet og sydet 
Vi vil alle det bedste for de unge 
Og derfor taler vi med samlet tunge 
 
Så herfra PSF vi ønsker en glædelig jul 
Hvor i må mæske jer i juletidens sul 
Og kom så godt ind i det nye år der venter 
Alle gode produktionsskolemænd- og jenter 
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