
VELKOMMEN TIL STORMØDE! 

 

DAGSORDEN 

1. Regeringens udspil og PSF’s strategi 

2. Fælles drøftelse 

3. Fremadrettet … PSF’s opgaver og skolernes 
opgaver   

 



Kort præsentation af REGERINGENS  
”Tro på dig selv – vi tror på dig ” 



 

• Finansiering 
• Kommunalisering 
• 25 moderinstitutioner 

– Hvert samarbejde vil i udgangspunkt skulle oprette en 
institution for FGU med en række afdelinger, så det 
samlede antal  udbudssteder bliver i størrelsesordenen 
75 svarende til dækningsgraden for produktionsskoler i 
dag. 

 



• FGU – varighed, egu, PBE, Skoleliggørelse. 
• Tidsplan kunne se sådan ud: 

– Inden sommer: forlig 
– Sep: Lokale processer om dannelse af fællesskaber 
– Dec: Lovforslag  
– Forår 2018: Lov vedtaget  
– Efterår 2018: Bygningsmasse afklaret 
– Jan. 2019: Kommunale fællesskaber opretter institution 
– Aug. 2019: Elevoptag 

• (også om kommunale ungeindsats, UU, kontaktperson) 
 



Hvad er der sket siden udspillet .. 
• Møder med V, DF, SF …....kommende møder... 
• Hvor står A, Hvor står DF  -hvad kan rykkes hos V 

... de andre partier er også vigtige – deter  EUD 
forligskredsen. 

• Sættemøde hos Finansminister i torsdags. 
• Første forhandlingsmøde idag. 

 



Om forhandlingsproces … 
• Det bliver formodentlig tematiseret. 
• Men forhandlerne kan stille skriftlige spørgsmål 

som så embedsfolket skal svare på. 
• Det betragter alle som en væsentlig del af 

processen. 
• Eksempler ….. 



PSF’s mærkesager og udspil til strategi 

1. Indholdet på Forberedende Grunduddannelse – den 
praktiske læring skal stå stærkt!  

2. Organiseringen – Drop centralismen og tag 
udgangspunkt i produktionsskolerne!  

3. Styring og finansiering – Statslige selvejende 
institutioner med nationalt fastsat taxameter!  

4. Skoleydelsen – også til de u. 18-årige, og afstemt med 
både SU- og kontanthjælpssystemet!  



Indholdet på FGU – den praktiske læring skal stå stærkt! 

 Nej til skolegørelsen! 
 Eksamen efter hvert semester 
 Portfolio 

 Glem ikke PBE! 

 Inddrag arbejdsmarkedets 
parter! 
 Bestyrelse, Prod.skoler 
 EGU 

 Giv tid! 



Organiseringen – Drop centralismen og tag udgangspunkt i 
produktionsskolerne! 

 
 Nej til unødig centralisme! 

 25 moderinstitutioner og i alt 75 
uddannelsessteder 

 Tag udgangspunkt i 
produktionsskolerne! 



Styring og finansiering – Statslige selvejende institutioner 
med nationalt fastsat taxameter! 

 
 Ja til statsligt selveje, nej til 

kommunalt forvaltningsstyre! 

 Ja til statslig 
taxameterstyring! 



Skoleydelsen – også til de u. 18-årige, og afstemt med 
både SU- og kontanthjælpssystemet! 

 Undgå skæve incitamenter! 

 Fasthold skoleydelse til de 
under 18-årige! 

 Tillægstakst også til 
handicappede! 

 



Fremadrettet 

Hvad har vi gang i pt. 
 

 Møder med politikere 
 Formidle vores mærkesager via notat/skriv  
 Sørge for at skolerne sender spørgsmål direkte til politikere 
 Kronik til avis 
 Videoer med ambassadører (Kloge Hænder) 
 Notat om selveje 
 Tegninger, Biggerpicture 
 Fælleskampagne ift. finansiering (Uddannelsesforbundet m.fl.) 
 (Kloge hænder, vol II) 

 



Fremadrettet 

På tegnebrættet … 
 

 Bruge vores bestyrelsesopbakning 
 Notat om produktionsskolerne som udgangspunkt (her kunne billeder måske 

indgå)? 
 Dokumentation af tal – Hvilke uddannelser er der tale om, hvor mange elever 

og hvad koster de (Fx: Anna Mee Allerslev var ude med at det koster 8,5 
milliarder/år) 

 Avisindlæg v. slagtermester Leif Laustsen 
 Interview el. video med Noemi Katznelson (og evt. sammen med Gert Møller) 
 Borgmestre i spil – Viceborgmesteren fra Lyngby-Taarbæk melder meget skarpt 

ud imod kommunal finansiering; Kunne der være andre? 
 Komiker – fx Per Helge – der kan udstille det groteske i den fremstillede model 

 



1. Hvordan vil regeringen sikre, at den Forberedende 
Ungdomsuddannelse opfattes ligeværdigt i forhold til 
de øvrige ungdomsuddannelser, når rammevilkårene 
er så forskellige, som det er tilfældet i udspillet? 
 

2. Hvordan vil regeringen sikre, at den Forberedende 
Ungdomsuddannelse opfattes ligeværdigt i forhold til 
de øvrige ungdomsuddannelser, når de unges 
forsørgelsesgrundlag er væsentligt mindre end for de 
øvrige SU-berettigende uddannelser? 



3. Hvorfor fraviger regeringen princippet om, at 
ungdomsuddannelserne er forankret i statslige 
selvejende institutioner? 

4. Hvordan vil regeringen sikre, at de nye 
kommunale institutioner kan samarbejde med de 
øvrige statslige 
ungdomsuddannelsesinstitutioner, når 
rammevilkårene er så forskellige? 



5. Hvordan vil regeringen sikre, at alle 75 
udbudssteder reelt udbyder alle tre linjer i 
uddannelsen? 

6. Statens tilsyn med kommunale opgaver er en 
vanskelig sag! Regeringen bedes derfor give en 
nøjere beskrivelse af den foreslåede 
tilsynsmodel, så vi får vished for, at der bliver 
tale om et reelt tilsyn med sikkerhed for, at de 
beskrevne sanktionsmuligheder faktisk vil blive 
brugt. 



7. Hvordan vil regeringen gardere sig mod 
kommunal kassetænkning, når kommunen selv 
bestemmer, hvilke elever, der kan optages på 
den nye uddannelse, og de samtidig selv skal 
finansiere den? 

8. Hvordan vil regeringen sikre ensartethed landet 
over i såvel omfang af som kvalitet i 
Forberedende Ungdomsuddannelse, hvis 
kommunerne får ansvaret? 



Hvad nu … 

PSF gør 
 Fuldt fokus på politisk arbejde! 
 Udarbejde relevante notater o. lign. (om selveje mv.) 
 Justere strategi 

 
Skolerne gør 
 Stil spørgsmål til politikerne 
 Kontakt med lokale folketingspolitikere og politiske aktører / netværk 
 Møder med borgmester og borgmesterkandidater 
 Brug sociale medier (FB, twitter oa.) 
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