
Produktionsskolerne på Folkemøde 2017
Vigtige stemmer i jeres debat om det forberedende område!

Produktionsskolerne er traditionelt stærkt til stede på Folkemødet. Med Folkekøkken, politiske debatter og events, musik og 
meget mere. I 2017 er der mere end nogensinde fokus på de 70.000 unge, som står uden for uddannelse og job, og dermed 
også fokus på produktionsskolernes bidrag til at nedbringe det tal. I den sammenhæng har ekspertudvalget Bedre veje til en 
ungdomsuddannelse anbefalet vidtrækkende ændringer med bl.a. etableringen af en ny Forberedende Uddannelse. Vi forven-
ter derfor, at vores område vil være en central dagsorden på Folkemødet. Og vi stiller gerne op til debatter og events!

Deltagelse i jeres debat
Har I brug for indspark til, hvordan vi bedst får de unge, som 
endnu ikke har fået fat, videre i uddannelse eller beskæftigelse. 
Eller om, hvad det er for en gruppe unge, vi taler om, og hvad 
der skal til for at rumme dem. Vi har stor viden og vi har erfarin-
ger på det forberedende område og ungegruppen der. Kontakt 
os gerne for medvirken i jeres arrangement.

De unges vinkel på jeres event
Hvorfor ikke få de unge helt ind i jeres event, frem for bare at 
tale om dem? Vi har flere end 100 unge fra produktionsskolerne 
med på Folkemødet, mange af dem arbejder i Folkekøkke-
net eller har andre praktiske opgaver. Hør fx hvad de laver på 
Folkemødet, bliv klogere gennem deres konkrete erfaringer 
med uddannelsessystemet, eller spørg dem, hvad de gerne vil i 
fremtiden.

Musik eller fotodokumentation
Skal I bruge andet og mere end ord ved jeres event? Vi har vel-
spillende musikværksteder og seriøse fotoværksteder med på 
Folkemødet. Det er unge, der til dagligt arbejder med at produ-
cere musik og fotodokumentation, og de hjælper jer gerne. 

Kontakt!
Produktionsskoleforeningen
Mail: psf@psf.nu, telefon 7582 2055

Gert Møller, forstander  
på Korsør ProduktionsHøjskole,  
næstformand i PSF og medlem af  
Ekspertgruppen om bedre veje til en  
ungdomsuddannelse 

Axel Hoppe, sekretariatsleder 
i Produktionsskoleforeningen

Michael Bjergsø, vicesekretariatsleder
i Produktionsskoleforeningen

Produktionsskoleforeningens debattører:


