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PSP-screeningen fremadrettet
/Michael Bjergsø
Mange produktionsskoler har anvendt den såkaldte PSP-screening som screeningsværktøj til
dansk og matematik. Mange skoler og enkelte
FGU-direktører har spurgt, hvordan det bliver i
FGU – kan man stadig bruge PSP-screeningen?
Det korte svar er: Screeningen kan fortsat anvendes gennem hele 2019, og såfremt der er opbakning til det (= institutioner / skoler, der bruger
den) vil den fortsat kunne anvendes efter 2019.
Hvad er PSP-screeningen og hvem står for den?
PSP er en forkortelse for ’Produktionsskole-projektet’, og det skyldes, at PSP-screeningen i sin tid
blev udviklet særligt til elevgruppen på produktionsskolerne i samarbejde med Taleinstituttet i Ålborg. Screeningen ligger på platformen Linu.dk,
som er overtaget af VUC&hf Nordjylland, der står
for drift, faglig support og udvikling, og som også
har andre tests og screeninger til bl.a. 10.klasser,
gymnasier mv.
Screening i FGU
I FGU er det et krav, at alle elever skal vurderes i
dansk og matematik i opstart af FGU-forløbet, og
såfremt det giver anledning til mistanke om ordblindhed, skal der foretages en ordblindetest. Det
er imidlertid op til institutionen selv at beslutte,
hvilket screeningsværktøj, man ønsker at anvende for at vurdere elevens dansk- og matematikniveau samt hvor deres udfordringer ligger.
Med andre ord er der ikke noget til hinder for at
bruge PSP-screeningen.
PSP-screeningen
Screeninger har typisk noget, de er gode til og noget de er mindre gode til – fordele og ulemper…
Det gælder både hvad de viser, og hvilke elevgrupper der profiterer bedst af dem. For PSPscreeningen er fordelene:
* Den er udviklet til produktionsskolens elever.
Det er jo ikke hele FGU-målgruppen, men det betyder, at PSP favner elever, der er langt fra skoler

og test osv., og at både almenundervisere og
værkstedslærere faktisk kan bruge testresultatet i
deres fremadrettede arbejde med eleverne
*Den er særligt god til at afdække, hvor eleven
har sine styrker og svagheder inden for dansk og
matematik, herunder om det er på forudsætningsniveau, færdighedsniveau eller funktionelt
niveau. Dermed er den et godt grundlag for efterfølgende at lave en individuelt tilpasset og effektiv undervisning, der målrettet styrker eleven i
dansk og matematik.
Udvikling af PSP-screeningen
Til gengæld er PSP-screeningen ikke lavet til at
indplacere eleven på et niveau. Der er imidlertid
planer om at tilføje dette element kort efter sommerferien. Årsagen til at det kan gøres relativt
enkelt er, at der inden for den samme platform
(Linu.dk) er udviklet andre screeningsværktøjer,
der kan det; dvs. det kan integreres i PSP-screeningen.
Disse andre screeninger er i øvrigt tilgængelige,
når man bruger PSP og Linu, dvs. ved siden af
PSP-screeningen har man adgang til andre screeninger (fx matematik trinindplacering i FVU og afdækning af kompetencer i færdighedsregning på
AVU niveau G).
Hvordan foregår det, når PSF ikke længere eksisterer?
Hidtil har produktionsskolerne via www.linu.dk
foretaget screeninger, og derefter har de afregnet med PSF. Det har været en fordel, hvad angår
udvikling af screeningen, og derfor vil det efter
sommerferien være sådan, at tovholderrollen
placeres hos den ny Forening til fremme af praksislæring i samarbejde med VUC&hf Nordjylland
(der står for drift mv. af Linu). Det har hidtil kostet ca. 25 kr. pr. elev, der screenes, og det forventes at være niveauet fremadrettet.
Hvordan bruger man det?
Der ligger en række videoinstruktioner på
www.linu.dk, og systemet er enkelt. Men der vil
blive arrangeret kurser efter behov, både øst og
vest for Storebælt.
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