
Produktionsskoleforeningens 
Årsmøde 2019

Afholdes den 25. og 26. april 2019 på Vingsted hotel & konferencecenter



Årsmøde 2019

Da vi var samlet til årsmøde sidste forår, vidste vi at den Forberedende Grunduddannelse ville blive en 
realitet i august 2019. Men derudover var vi alle fulde af spørgsmål. Her et år senere ved vi en del mere. Kort 
før sommerferien blev institutionsområderne fastlagt, i efteråret blev bestyrelserne sammensat, VUC-med-
arbejderne, som overgår til FGU, udpeget, og omkring årsskiftet blev lederne ansat. Fagbilag og lærerplaner 
er blevet færdigskrevet, og lige nu bliver der arbejdet på vejledninger og uddannelsesbekendtgørelse. Men 
hvordan bliver min dagligdag, spørger de fleste. Jeg tror vi alle er spændte på, hvordan FGU kommer fra 
start. For det er vigtigt med en god start både for jer, som går på arbejde ude på skolerne hver dag, og for de 
unge som kommer til at være elever på FGU.

Når vi mødes på Produktionsskoleforeningens allersidste årsmøde kigger vi fremad. FGU står for døren, og 
det bliver vores hovedtema: Hvordan lykkes vi bedst, og hvem skal FGU kunne rumme? Hvordan sørger vi 
for, at det praktiske afsæt bliver ved med at være et udgangspunkt for læring? Og hvordan sørger jeg for 
– sammen med nye kolleger – at levere god undervisning? Dette er blot et par af de emner, vi sammen vil 
komme omkring på årsmødet. Til det formål taler vi med FGU-aktører, FGU-sekretariatet fra UVM, Alexander 
von Oettingen og med hinanden.

Men vi skal også se tilbage. Det fortjener produktionsskolerne i dén grad. I løbet af det sidste år er der blevet 
skrevet på en bog om produktionsskolerne, og den skal vi høre mere om på årsmødet, hvor journalisterne 
kommer og fortæller om deres arbejde og bogens indhold.

Torsdag aften er til festligt samvær, fantastisk middag og band og dans til den lyse morgen. Fredag formid-
dag skal vi puste ud – og grine ud. Og derefter holder Produktionsskoleambassadør, Mattias Tesfaye årets 
festtale inden vi går videre til PSFs uigenkaldeligt sidste ordinære Generalforsamling. 

Årsmødet 2019 handler om FGU, og den skoleform vi overgår til 1. august. Vi indbyder derfor alle medar-
bejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer til at deltage i årsmødets drøftelser og til socialt samvær med 
kolleger på tværs af landet.

Vel mødt i Vingsted.

Lennart Damsbo-Andersen
Formand for Produktionsskoleforeningen



Faktuelle oplysninger

Sted:    
Vingsted hotel & konferencecenter • Vingsted Skovvej 2 • 7182 Bredsten.
   

Tid:    
Fra torsdag den 25. april til 
fredag den 26.  april 2019

Oplysninger: 
Kan fås ved henvendelse til:    
Produktionsskoleforeningen
Dæmningen 33, 2. tv. • 7100 Vejle • tlf.: 7582 2055  
mail: psf@psf.nu • www.psf.nu 
 

Pris:
Dobbeltværelse:      3190.- kr. 
3-mandsværelse:  3075.- kr.
4-mandsværelse:  2975.- kr. 
Enkeltværelse:  3375.- kr. (begrænset antal på Vingstedcentret)
 

Tilmelding:
Tilmelding skal foregår på vedhæftede tilmeldingsblanket og mailes til kirsten@psf.nu.

Sidste tilmeldingsfrist til årsmødet er den 22. februar 2019 og er efter denne dato bindende. 
 



Program

Torsdag den 25. april

Kl. 10.10 - 10.30: Åbning af Årsmøde 2019
   Ved Sekretariatsleder Michael Bjergsø

Kl. 10.30 - 12.00:  FGU Branchemøder   
   Her gives alle lejlighed til at mødes i FGU-faglige temaer for at diskutere og erfa- 
   ringsudveksle specifikke emner. Der vil være en dagsorden.

Kl. 12.00 - 13.00:  Frokost

Kl. 13.00 - 14.00: Status på FGU-processen
   Ved Undervisningsministeriets FGU-sekretariat.

Kl. 14.15 - 14.45:  Præsentation af bogen om Produktionsskolerne
    Journalisterne Thorsten Asbjørn og Peter Borberg har arbejdet på en bog om   

produktionsskolernes historie og pædagogiske udgangspunkt. De fortæller om   
deres arbejde og giver et par smagsprøver på stoffet.

Kl. 14.45 - 15.15:  Kaffepause

Kl. 15.15 - 16.45:  FGU-debat
   Hvordan lykkes vi bedst? Hvem skal rummes i FGU som hovedvej, hvordan orga- 
    niserer vi os med det praktiske som undervisningsform, og hvordan skaber vi   

den nye lærerprofession?  Unge sætter debatten i gang blandt relevante aktører,   
som vil tælle institutionsleder, medarbejder, uddannelsesforsker, kommunal    
repræsentant mfl. 

   Debatten modereres af Mette Walsted Vestergaard.

Kl. 17.00 - 18.00:  Pissedårlig Undervisning
    Alle har ret til pissedårlig undervisning – bare ikke gennem hele uddannelsen!   

At tale om det dårlige for at finde det gode er en kendt strategi. Ofte ved man   
hvad man ikke vil, men man har svært ved at pege på det man gerne vil.   
Dr. pæd. og prorektor ved UC Syd, Alexander von Oettingen vil i sit oplæg at belyse   
undervisningens kunst men fra dens skyggeside.

Kl. 18.00 - 19.00:  Fritid

Kl. 19.00 - 19.30: PSF’s afskedsreception

Kl. 19.30:   Festmiddag og festligt samvær



  

Fredag den 26. april 

Kl. 09.00 - 10.00:  Takt og Tone på arbejdspladsen
   Gitte Hornshøj fortæller på humoristisk vis om den gode opførsel på   
   arbejdspladsen. Hæve-sænke borde og frugtordning gør det ikke alene.

Kl. 10.15:  Festtale før generalforsamlingen
   Ved Mattias Tesfaye, MF (S) og Produktionsskoleambassadør

Generalforsamling

Kl. 10.45:  Produktionsskoleforeningens Generalforsamling
   Velkommen ved PSFs formand Lennart Damsbo-Andersen

Kl. 12.00 - 13.00:  Frokost  


