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Forord
PSF udsender hermed foreningens kursuskatalog for 2017 med det samlede udbud af kurser,
konferencer, temadage med videre. At udvikle disse tilbud til skolernes medarbejdere, ledere og
bestyrelser er en central opgave for foreningen, og med et samlet katalog ønsker vi at give jer på
skolerne mulighed for at prioritere jeres indsatsområder i forhold til efteruddannelse og kompetenceudvikling blandt medarbejdere såvel som blandt ledere og bestyrelsesmedlemmer.
Det er vores håb, at kurserne kan være med til at styrke produktionsskolemedarbejdernes pædagogiske indsats, så de på bedst mulig måde kan udnytte det potentiale, der ligger i skolernes
særlige læringsform – læring i praksis. Til at styrke skoleledelserne i deres arbejde med at gøre
skoleformen til en ligeværdig partner i den fælles målsætning: At give alle unge en uddannelse.
Og til at styrke skolernes bestyrelser i deres overordnede ansvar for, at arbejdet på skolerne går
op i en fælles helhed til gavn for de unge.
I kataloget vil I finde mange gengangere, først og fremmest de pædagogiske grundkurser indenfor Psykologi, Vejledning i værkstedet og Pædagogik og værkstedsledelse, men også f.eks.
efteruddannelse for værkstedslærere i udlandet og kurser i arbejdsmiljø og sikkerhed. Vi vil også
igen i 2017 udbyde ledelseskurser og konferencer for de administrative medarbejdere såvel som
for skolernes vejledere og almenlærere. Efter at vejlederkonferencen har ligget stille et par år,
glæder vi os til at tage den op igen i 2017.
Kombineret Ungdomsuddannelse er et nyt område, som rigtig mange af landets produktionsskoler er involveret i. Derfor vil der nu blive udbudt både et introkursus for nye medarbejdere
indenfor KUU og en KUU konference.
Som noget særligt for 2017 finder I her i kursuskataloget et kursus om partnerskaber mellem
produktionsskoler og virksomheder, institutioner og civilsamfund. Kurset er udviklet i projektet
”Unge i Partnerskaber” og afholdes af de i projektet deltagende skoler.
Vi håber, at mange vil benytte sig af mulighederne igen i 2017 og vil finde viden og inspiration til
det fortsatte arbejde
God arbejdslyst!
Axel Hoppe
Sekretariatsleder
Produktionsskoleforeningen
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Generelt om programmer, tilmeldinger mm.

PSF udsender program/invitation til skolerne typisk 2 mdr. før kursets start.
Tillige vil programmerne blive lagt på PSF’s hjemmeside www.psf.nu
Hvordan tilmelder I jer PSF’s kurser?
Tilmeldingen skal foregå via PSF’s hjemmeside www.psf.nu under
”Kursur & arrangementer”.
I programmet oplyses sidste tilmeldingsfrist. Bemærk ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist betales et gebyr på 200 kr.
Hvad koster kurset?
Prisen for kurset fremgår i dette katalog under præsentationen af kurset, eller du finder det
i programmet/invitationen.
Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om kurserne kan fås ved henvendelse til PSF´s sekretariat på 7582
2055 eller på mail psf@psf.nu. Hvis jeres spørgsmål drejer sig om kursets indhold kan I også
henvende jer direkte til kursets tovholder. Navnet fremgår i dette katalog under præsentationen af kurset, eller I finder det i programmet/invitationen.
Udover aktiviteterne i dette katalog, kan der løbende blive oprettet relevante kurser og
temadage. Hold derfor øje med vores hjemmeside og nyhedsbrev, hvor aktiviteterne vil
blive annonceret.
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PSF’s ÅRSMØDE 2017
I april ses vi traditionen tro til årsmøde i Vingsted!
Årsmøde afholdes i 2017 fra den 26. til den 28. april på Vingsted Horel og Konferencecenter.
Igen i år vil det pædagogiske døgn begynde med branchemøder, hvor man får lejlighed til
at udveksle erfaringer og tanker med kolleger. Herefter går vi over til et højaktuelt emne:
Uddannelsesområdet har i de forløbne år været ude i en reform-storm! Folkeskolen, gymnasierne, er-hvervsuddannelserne. I 2016 ramte orkanen produktionsskolerne. Vi har været
udsat for adskillige under-søgelser, og Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse har set på hele det forberedende område, herunder produktionsskolerne. Gruppen vil i begyndelsen af 2017 komme med en række anbefalinger, der ikke kan undgå at
påvirke produktionsskolerne. På årsmødet sætter vi derfor politikere og andre interessenter
stævne for at udæske dem om deres holdning til produktionsskolerne og til ekspertgruppens anbefalinger. Forhåbentlig vil rigtig mange benytte sig af denne mulighed for at
diskutere anbefalingerne med disse nøglepersoner onsdag eftermiddag.
Torsdag formiddag vil det være muligt, at deltage i en række workshops. Her kan du f.eks.
høre om ’gode produktioner’ og hvordan disse struktureres, om hvordan man kan skabe et
langtidsholdbart samarbejde med UU og erhvervsskolerne, eller du kan høre om, hvordan
man søger midler til internationale projekter.
I direkte forlængelse af årsmødet ligger afslutningskonferencen for Projektet ”Unge i Partnerskaber”. Det er derfor muligt at blive til fredag d. 27. april for at høre om, hvordan man
i projektet har arbejdet med at skabe partnerskaber med private virksomheder såvel som
offentlige institutioner og civilsamfundet for at skabe trædesten for eleverne fra produktionsskolen og ud i samfundet. Som noget helt særligt, vil professor Jean Lave, der er socialantropolog og læringsforsker, holde et oplæg. Jean Lave er optaget af læring i praksisfællesskaber og har i mange år interesseret sig for de danske produktionsskoler.
Årsmødet 2017 vil som altid være ramme om vigtige diskussioner og debatter, men det vil
også være fest-ligt og fornøjeligt og en god anledning til at mødes på tværs af regioner,
skoler og fag. Vi håber at se rigtig mange af jer.
PSF udsender endeligt program sidst i januar måned, men pris og tilmeldingsoplysninger.
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Kurser for skolens
medarbejdere
Introkursus for
nye medarbejdere
På introkurset får du mulighed for at fordøje nogle af de indtryk, du har fået ved mødet med produktionsskoleverdenen. Formålet er for det første, at du får ’samlet op’ på den første tids erfaringer og indtryk, og for det andet, at du får konkret og anvendeligt input fremadrettet.
Vi diskuterer de væsentligste betingelser for produktionsskolens eksistens: lovgivning, pædagogik, historie, charter, og du får lejlighed til at diskutere og reflektere over din hverdag sammen
med andre produktionsskolemedarbejdere. Vi besøger en produktionsskole, hvor vi får indblik i
de enkelte værksteders arbejde og organiseringen af de mange forskellige opgaver på skolen, og
hvor du kan få lejlighed til at møde mere erfarne medarbejdere indenfor dit eget arbejdsområde.
Og vi hører erfarne produktionsskolelærere fortælle om, hvordan de organiserer deres værksted.
Omdrejningspunktet for kurset er diskussionen af, hvad det egentlig vil sige at arbejde som lærer
på et produktionsskoleværksted eller i en anden funktion på en produktionsskole.
Hvem:
Kurset er målrettet produktionsskolemedarbejdere, der er ansat 2015-2017.
Medarbejdere, der er ansat før, og ikke har været på introduktionskursus vil blive optaget, hvis
der er ledige pladser.
Hvordan:
Internatkursus over 2 hele dage.
Hvor og hvornår:
25. og 26. oktober - Hotel Park, Middelfart.
Hvad koster det:
Prisen doe kurset er 2.675.- kr.
Underviser:
Marianne Borum Thorhauge og Christine Muurholm, konsulenter fra PSF’s sekretariat.
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Kurser for skolens
medarbejdere
Pædagogisk grundkursus:
Pædagogik og værkstedsledelse
Pædagogik og værkstedsledelsesmodulet er et af 3 moduler i det pædagogiske grundkursus for
produktionsskolelærere. Her får man en bred og almen indføring i begreber og viden om ledelse
og pædagogik, der direkte kan relateres til arbejdet med unge på produktionsskolen.
Modulet præsenterer kursisterne for en række konkrete værktøjer som fx forskellige måder at
tænke planlægning og prioritering på. Men endnu vigtigere er det, at kursisterne på modulet vil
komme til at diskutere og reflektere over ledelse i forhold til værkstedets forskellige funktioner;
produktion, vejledning og læring.
Hvad kræves der, når man på samme tid skal lede en produktion, der skal munde ud i konkrete
værdisatte produkter, og pædagogiske processer, der skal munde ud i, at en ung bevæger sig
hen imod et livs- eller uddannelsesmål?
Hvordan kan man strukturere en hverdag på værkstedet, der både faciliterer produktion og læring? Og hvad vil ledelse i det hele taget sige?
Hvem:
Kurset er målrettet medarbejdere ved produktionsskolerne, der direkte underviser eller på anden måde arbejder med unge på produktionsskolen.
Hvordan:
Kurset udbydes 2 gange årligt og afholdes som 4 kursusdage fordelt med en uges mellemrum.
Hvor og hvornår:
Tune Kursuscenter: Den 2. - 9. - 16. og 23. maj 2017
Hvad koster det:
Prisen for 4 kursusdage er 4.475. - kr.
Underviser:
Marianne Borum Thorhauge, konsulent, PSF
Bemærk: Kan også rekvireres af en skole som kursus for den samlede medarbejdergruppe.
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Kurser for skolens
medarbejdere
Pædagogisk grundkursus:
Psykologi
Psykologimodulet er et af 3 moduler i det pædagogiske grundkursus for produktionsskolelærere.
Her får man en bred og almen indføring i begreber og viden om psykologi, der direkte kan relateres til arbejdet med unge på produktionsskolen.
Formåler er at bibringe deltagerne grundlæggende viden om psykologi, med henblik på en øget
forståelse og handlemulighed i praksisarbejdet indenfor produktionsskolerammen.
På kurset inddrages grundlæggende teorisyn indenfor udviklingspsykologi, neuropsykologi
og indlæringspsykologi. Herudover er der på kurset især fokus på særlige psykologiske forhold
omkring unge med risikoadfærd eller bekymrende udviklingstendenser emotionelt, kognitivt og
socialt.
Hvem:
Kurset er målrettet medarbejdere ved produktionsskolerne, der direkte underviser eller på anden måde arbejder med unge på produktionsskolen.
Hvordan:
Kurset udbydes 2 gange årligt og afholdes som 4 kursusdage fordelt med en uges mellemrum.
Hvor og hvornår:
Silkeborg Vandrehjem: Den 28. februar - 08. - 15. og 23. marts 2017
Tune Kursuscenter: 06. - 14. - 19. og 27. september 2017
Hvad koster det:
Prisen for 4 kursusdage er 4.475. - kr.
Underviser:
Psykolog Lars Hugo Sørensen. www.larshugo.dk
Bemærk: Kan også rekvireres af en skole som kursus for den samlede medarbejdergruppe.
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Kurser for skolens
medarbejdere
Pædagogisk grundkursus:
Vejledning i værkstedet
Vejledningsmodulet er et af 3 moduler i det pædagogiske grundkursus for produktionsskolelærere. Her får man får en bred og almen indføring i begreber og viden om vejledning, der direkte
kan relateres til arbejdet med unge på produktionsskolen.
Vejledning i produktionsskolen rummer mere end, at unge træffer et uddannelsesvalg. Vejledning handler også om, at unge udvikler kompetencer, der styrker dem i deres overgang til og
deltagelse i ungdomsuddannelse og arbejdsliv. I denne proces er de unges fællesskab i værkstedet et centralt udgangspunkt, og værkstedslæreren en nødvendig medspiller. Kurset tager afsæt
i en forståelse af unges udfordringer i dag i overgangen til ungdomsuddannelse og arbejde, og
har fokus på vejledningspraksisser i værkstedet og på udviklingen af værkstedslærerens kompetencer til at varetage denne opgave.
Hvem:
Kurset er målrettet medarbejdere ved produktionsskolerne, der direkte underviser eller på anden måde arbejder med unge på produktionsskolen.
Hvordan:
Kurset udbydes 2 gange årligt og afholdes som 4 kursusdage fordelt med en uges mellemrum.
Hvor og Hvornår:
Tune Kursuscenter: Den 23 - 30. august og 5. og 13. september 2017
Silkeborg Vandrehjem: Den 19. og 26. september og 3. og 10. oktober 2017
Hvad koster det:
Prisen for 4 kursusdage er 4.475. - kr.
Underviser:
Marianne Borum Thorhauge, konsulent, PSF.
Bemærk: Kan også rekvireres af en skole som kursus for den samlede medarbejdergruppe.
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Kurser for skolens
medarbejdere
Vejlederkonference
Der er tradition for en årlig vejlederkonference i PSF’s regi. På konferencen tages vejledningsfaglige og aktuelle temaer op til nærmere drøftelse sammen med kompetente fagpersoner
på området. Samtidig giver konferencen anledning til at mødes og netværke på tværs af
skoler og regionale samarbejder.
Nærmere indhold og program udsendes i 2017
Hvem:
Fortrinsvis produktionsskolernes vejledere, men andre interesserede kan fint deltage.
Hvordan:
Konferencen udbydes som en 2-dages konference.
Hvor og hvornår:
Midt i landet den 1. og 2. november 2017
Hvad koster det:
Vil fremgå af programmet.
Tovholder:
Marianne Borum Thorhauge, konsulent, PSF.
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Kurser for skolens
medarbejdere
Kursus for adm. medarbejdere på
produktionsskolerne
En gang årligt udbyder PSF en 2-dages konference, der især sætter fokus på emner, der vedrører
arbejdet i produktionsskolernes administration.
Indholdet i konferencen skifter fra år til år, men overordnet beskæftiger den årlige konference sig
med:
• Præsentationer og drøftelser af aktuelle emner omkring skolernes administration
• Præsentationer og drøftelser af emner vedr. tilskud, indberetninger, økonomi, revision, løn mv.
Formen på konferencen vil blive en vekslen mellem oplæg og arbejde i større og mindre grupper, så det hørte kan relateres direkte til det daglige arbejde på skolerne gennem drøftelser og
arbejde i praksis og så deltagerne kan drage nytte af hinandens erfaringer.
Hvem:
Konferencen er målrettet administrative medarbejdere på produktionsskolerne.
Hvordan:
Konferencen udbydes som en 2-dages konference.
Hvor og hvornår:
I efteråret - hvor i landet afhænger af programmet.
Hvad koster det:
Vil fremgå af programmet.
Tovholder:
Marianne Borum Thorhauge, konsulent, PSF.
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Kurser for skolens
medarbejdere
Konference for almenlærere

Almenundervisning på produktionsskolerne er et område vi har fokus på i Produktionsskoleforeningen. Og ikke mindst efter EUD-reformens skærpede krav til adgang og overgang er elevernes skolefaglige niveau noget alle skoler må forholde sig til. Derfor afholdte vi også sidste år, for
første gang, en konference for almenlærere ved produktionsskolerne. Dette vil vi gerne gentage
2017, men vi udvider tiden og inviterer alle almenlærere ved produktionsskoler til en 2-dages
konference med fælles drøftelse, videndeling og gensidig inspiration og ikke mindst netværksdannelse.
Konferencens tema ligger ikke fast endnu, men vil i hvert fald lægge sig i det spor, der er produktionsskolernes særegenhed, nemlig læring gennem praksis. Tema og program vil blive meldt ud
via nyhedsbreve og på vores hjemmeside www.psf.nu
Hvem:
Konferencen er målrettet almenlærere ved produktionsskolerne.
Hvordan:
Konferencen udbydes som en 2-dages konference.
Hvor og hvornår:
Vingsted hotel & konferencecenter den 5. og 6. december 2017.
Hvad koster det:
Vil fremgå af programmet, som udsendes medio 2017.
Tovholder:
Marianne Borum Thorhauge, konsulent, PSF’s sekretariat.
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Kurser for skolens
medarbejdere
KUU Konference

Den kombinerede uddannelse er på vej til at finde sin form og sit særkende, og de første elever
vil afslutte uddannelsen i løbet af 2017. Mange elementer i uddannelsen er udviklet, drøftet og
gentænkt i løbet af disse første semestre af KUUen.
Der er god grund til fortsat sammen at drøfte både det daglige arbejde med elever og uddannelsens konkrete indhold, og på denne konference vil vi tage væsentlige emner op, som er aktuelle
og relevante for lærere og medarbejdere ved KUU.
Konferencen ligger således i forlængelse af KUU-introkurset, som mange medarbejdere ved KUU
allerede har deltaget på i 2016 eller er tilmeldt i 2017. Hvis man er ny medarbejder ved KUU er
man velkommen til at deltage i denne konference, men vi anbefaler, at man så også deltager i
KUU-introkurset.
Et formål med konferencen vil også være at holde netværk vedlige og bygge nyt op såvel indenfor eget konsortium som på tværs af landet.
Nærmere indhold og program kan findes på www.psf.nu i god tid før konferencen og lægges
også ud i groupcare.
Hvem:
Konferencen er målrettet lærere og kontaktpersoner ved KUU.
Hvordan:
Konferencen udbydes som en 1-dages konference.
Hvor og hvornår:
Midt i landet den 14. november 2017.
Hvad koster det:
Vil fremgå af programmet, som udsendes medio 2017.
Tovholder:
Marianne Borum Thorhauge, konsulent, PSF’s sekretariat.
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Kurser for skolens
medarbejdere
KUU IntroKursus

Den kombinerede ungdomsuddannelse er ikke længere helt ny, og rundt om i konsortierne og på
skoler og uddannelsesinstitutioner har man gjort sig en del erfaringer efterhånden. Alligevel er der
behov for at blive klogere på hvad uddannelsen kan og skal og selvfølgelig særligt et behov, hvis man
er nyere i KUU end uddannelsen selv eller ikke tidligere har deltaget på dette introkursus.
Dette kursus er en intro til nogle væsentlige grundelementer i uddannelsen for lærere og kontaktpersoner på KUU. Og kurset giver rum for at drøfte det meget konkrete daglige arbejde med elever
og det mere overordnede om selve uddannelsens identitet og særkende. Endelig er det et formål med
introkurset at bidrage til dannelse af netværk mellem medarbejdere ved KUU på tværs af konsortier
og skoler og uddannelsesinstitutioner.
Introkurset er et 2+1 dages kursus, og man forventes at deltage alle 3 dage.
På kurset vil vi komme ind på bla. portfolio som refleksions- og evalueringsværkstøj, de mange
aspekter ved at være medarbejder ved KUU, teknikker til den virkningsfulde samtale med eleverne,
lovgivning og ramme for uddannelsen, hvad der kendetegner målgruppen for KUU og afslutningsvist også drøfte, om der er en KUU-identitet og i givet fald evt. tage skridt mod at etablere en sådan.
Hvem:
Konferencen er målrettet almenlærere ved produktionsskolerne.
Hvordan:
Kurset udbydes som en 2-dages konference samt 1 opfølgningsdage
Hvor og hvornår:
Midt i landet den 21. - 22. november 2017, samt opfølgningsdag den 6. februar 2018.
Hvad koster det:
Vil fremgå af programmet, som udsendes medio 2017.
Tovholder:
Marianne Borum Thorhauge, konsulent, PSF’s sekretariat.
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Kurser for skolens
medarbejdere
PSP screening - for nye brugere

Kursus 1 (afprøvning af PSP screeningen og introduktion til adm.-delen) henvender sig til lærere,
der intet kendskab har til PSP screeningen og lærerne afprøver selv screeningen på kurset. De bliver
efterfølgende introduceret til adm.-delen således, at de kan oprette elevkoder, udskrive disse og gennemføre screeninger. På kursus 1 berøres kun overfladisk tolkning af rapporterne.
Hvem:
Kurset er er målrettet medarbejdere på produktionsskolerne.
Hvordan:
Kurset udbydes som et 1-dags kursus.
Hvor og hvornår:
Afholdes den 7. marts i Vejle.
Hvad koster det:
Vil fremgå af programmet.
Tovholder:
Anders Sigh, Konsulent FVU/OBU., VUC & HF Nordjylland
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Kurser for skolens
medarbejdere
PSP screening - for Øvede

Kursus 2 (tolkning, pædagogiske tiltag og kompenserende IT) henvender sig til lærere, der har prøvet at gennemføre screeningen. Det er ikke altid nødvendigt at have deltaget i kursus 1 for at kunne
deltage på kursus 2, hvis man er blevet introduceret til administrationsdelen af en kollega på skolen.
På nogle skoler er det en lærer, der gennemfører screeninger og en anden, der tolker rapporterne og
disse kan derfor deltage på hvert sit kursus, blot deltageren på kursus 2 selv har prøvet at gennemføre screeningen.
Hvem:
Kurset er er målrettet medarbejdere på produktionsskolerne.
Hvordan:
Kurset udbydes som et 1-dags kursus.
Hvor og hvornår:
Afholdes den 21. marts i Vejle.
Hvad koster det:
Vil fremgå af programmet.
Tovholder:
Anders Sigh, Konsulent FVU/OBU., VUC & HF Nordjylland

OBS! Dette kursus er overtegnet og derfor lukket for tilmeldinger
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Kurser for skolens
forstander og bestyrelse
Bestyrelseskursus/
fyraftensmøder

Produktionsskolernes placering i uddannelseslandskabet.
Som bestyrelsesmedlem vil man gerne gøre en indsats for sin skole, men er måske ikke altid så tæt
på de uddannelsespolitiske dagsordener. Det forsøger dette kursus at råde bod på.
Der er fortsat stort fokus på, hvordan alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse, og derfor
bliver store dele af ungdomsuddannelsesområdet reformeret i disse år. I forbindelse med disse
reformer skærpes kravene til produktionsskolernes rolle også, og skolerne skal blandt andet indgå
i udvidede samarbejder omkring ungdomsuddannelserne.
På kurset tager vi udgangspunkt i den aktuelle uddannelsespolitiske situation, og ser på dens betydning for produktionsskolerne.
Hvem:
Bestyrelsesmedlemmer og forstandere ved produktionsskoler.
Hvordan:
Kurset afholdes som fyraftenskurser 3 forskellige steder i Danmark.
Hvor og hvornår:
I efteråret - stederne vil fremgå af programmet/invitationen.
Hvad koster det:
Vil fremgå af programmet.
Underviser:
Sekretariatsleder Axel Hoppe, PSF.
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Andre kurser:
’Fag-faglige’ kurser og Det
Alternative Universitet
Partnerskaber mellem produktionsskoler og virksomheder,
institutioner og civilsamfund
Kurset i partnerskaber er et regionalt kursus, hvor du både får teoretiske perspektiver, gode råd
og praktiske redskaber til at etablere partnerskaber med virksomheder, institutioner og civilsamfundet.
På kurset vil underviserne formidle og debattere erfaringer fra konkrete partnerskabsprojekter,
der kan støtte en opstart af lignende projekter.
De regionale kurser vil have fokus på forskellige typer partnerskaber:
Kurset i Aarhus:
• Byggeri og håndværk
Kurset i Esbjerg:
• Køkken og cafedrift
• Musik og medieproduktion
Kurset i København:
• Køkken og cafedrift
• Samarbejde med frivillige foreninger
• Samarbejde med folkeskoler og institutioner for børn
Kurset i Randers:
• Transport og logistik
• Arbejdet med børn og civilsamfund
• Innovation og design
Indholdet i kurserne er baseret på et 3-årigt udviklingsprojekt: Lokalt partnerskab - Produktionsskoler, virksomheder og civilsamfund. Nye veje til at hjælpe de mest udsatte unge i arbejde og
uddannelse. Partnerskabsprojektet forløb fra 2014 til 2016 på baggrund af en fondsbevilling fra
VELUX Fonden og VILLUM Fonden. Partnerskaberne blev udviklet, gennemprøvet og evalueret af
fire produktionsskoler: Esbjerg Forberedende Erhvervsskole – Produktionsskolen Esbjerg, Randers Produktionshøjskole, Den Økologiske Produktionsskole i København og Århus Produktionsskole. Projektet blev udtænkt og udviklet i samarbejde med udviklingscenteret SPUK.
Se mere på www.Partnerskab.net
Fortsættes næste side
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Hvem:
Kurset er målrettet medarbejdere ved produktionsskolerne, der direkte underviser eller på anden måde arbejder med unge på produktionsskolen, samt forstandere og eventuelle fremtidige
partnere.
Hvordan:
Kurset udbydes som 4 regionale kurser á 1 dag:
Hvor og hvornår:
Aarhus:
På Århus Produktionsskole, den 10. marts 2017
Esbjerg:
På Esbjerg Forberedende Erhvervsskole – Produktionsskolen Esbjerg, den 14. 		
		marts 2017
København:

På Den Økologiske Produktionsskole, den 16. marts 2017

Randers:

På Randers Produktionshøjskole, den 23. marts 2017

Hvad koster det:
Prisen for en kursusdag er 500 kr
Underviser:
Undervisere fra de 4 produktionsskoler og Klaus Goldschmidt Henriksen, chefkonsulent, SPUK.
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Internationalt

Konsulentbistand i forbindelse
med internationalt arbejde
PSF har internationalt samarbejde som prioritet. Christine står for sekretariatet i IPSO (International Production School Organization) og for at søge og udføre PSF’s internationale projekter. Produktionsskoler kan kontakte Christine, hvis der er brug for (en større mængde) hjælp til arbejde
i internationalt regi. Det kan være brainstorming af ideer, gennemgang – både engelsksprogligt
og indholdsmæssigt – af ansøgninger, eller noget helt tredje.
Hvad koster det:
Aftales ift. opgave.
Selvfølgelig kan I også kontakte Christine omkostningsfrit, hvis I har spørgsmål eller behov for
enkelte og specifikke oplysninger i forbindelse med Internationalt arbejde.
Yderligere oplysninger:
Kan fås ved henvendelse til PSF sekretariat på 7582 2055 eller på mail psf@psf.nu.
Læs mere:
Ipso hjemmeside: www.ipso.li
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GIV AGT
- Sikkerhedskurser
Maskiner og dispensationer
Mange produktionsskoler står for her i 2017 at skulle søge eller genansøge om dispensation hos
Arbejdstilsynet vedr. unge under 18 år og anvendelsen af maskiner på værkstederne. På dette
kursus kan man få kompetent undervisning til brug i dette arbejde og konkret vejledning til
udarbejdelse af ansøgningen.
Kurset vil gennemgå de gældende bestemmelser for unges arbejde i forhold til de hjælpemidler
og maskiner, der normalt findes på typiske værksteder på produktionsskoler. På kurset vil der
blive arbejdet med kravene til instruktion og vurdering af elevernes evner til at anvende maskiner mv. og der vil desuden blive arbejdet med en metode til ansøgning om dispensation fra det
gældende forbud mod unges anvendelse af visse maskiner.
Kurset mål:
Deltagerne skal indføres i de kendte krav til betingelserne for at opnå dispensation fra forbud
mod anvendelse af visse maskiner for unge under 18 år.
Deltagerne skal introduceres til og kende metoder til udarbejdelse af dokumentation til dispensationsansøgning til Arbejdstilsynet.
Deltagerne skal have kendskab til risiko og kompetencevurderingsmetoder, så disse kan indgå i
vurdering af arbejdsforhold, arbejdsmetoder mv. der skal danne grundlag for dispensationsansøgning.
Hvem:
Kurset er målrettet ledere og ansatte på produktionsskoler, der skal søge eller genansøge
dispensation hos Arbejdstilsynet for brug af maskiner.
Kurset kan indgå som arbejdsmiljøorganisationens supplerende uddannelse. Her må påregnes
forberedelsestid, så kursets varighed samlet bliver 1½-dag.
Hvordan:
Kurset udbydes 2 gang i 2017, men kan ved henvendelse til PSF rekvireres som temadag af en
eller flere skoler i samarbejde. Kursusdagen varer fra kl. 09.00-16.00.
Hvor og hvornår:
Kurset afholdes den 3. april og 7. november 2017.
Kurset afholdes midt i landet.
Hvad koster det:
1490.- kr. inkl. materialer og forplejning.
Underviser:
Chefkonsulent Hans Jørgen Holmberg, Arbejdsmiljøcenteret.
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GIV AGT
- Sikkerhedskurser
Obligatorisk
arbejdsmiljøuddannelse
Produktionsskoleforeningen udbyder i samarbejde med Arbejdsmiljøcenteret den obligatoriske
arbejdsmiljøuddannelse for ledere og de ansattes repræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen.
Arbejdsmiljøuddannelsen skal give deltagerne fra arbejdsmiljøorganisationen indføring i arbejdsmiljøreguleringen, kendskab til aktørernes rolle i udvikling af reguleringen og deres ansvar
for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Deltagerne skal sikres et grundlag for at kunne varetage opgaverne, som arbejdsmiljøorganisationen er pålagt som virksomhedernes interne samarbejdsorgan om sikkerhed og sundhed.
Programmet afspejler vægtning i forhold til bekendtgørelsen om arbejdsmiljøuddannelsen. Der
vil blive lagt vægt på uddannelsens målgruppe, deltagere fra produktionsskoler. Fokus vil være
på de arbejdsmiljømæssige udfordringer, som findes på deltagerenes arbejdspladser og værksteder, og hvordan udfordringerne kan håndteres i et samarbejde i den pågældende institution.
Produktionsskolernes særlige vilkår vil være i centrum gennem kursets emner.
Der skal påregnes forberedelse hjemmefra med kortlægning af arbejdsmiljø på egen skole. Opgaven til forberedelse tilsendes ved tilmelding og er obligatorisk. Den består af en række spørgsmål om arbejdsmiljøet på skolen og fremskaffelse af nogle dokumenter.
For opnåelse af deltagerbevis på dette kursus skal man have deltaget i alle lektioner. Sygdom og
andet fravær betragtes som afbrydelse af kurset.
Hvem:
Kurset er målrettet nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der indgår i en arbejdsmiljøorganisation, samt øvrige i virksomheden, der via deres funktion administrerer eller
træffer beslutninger, der vedrører arbejdsmiljøet.
Hvordan:
Kurset udbydes 2 gange årligt og afholdes som tre sammenhængende kursusdage fra kl. 08.30-16.00.
Hvor og hvornår:
Kurset afholdes 14. til 16. marts og 12. til 14. december 2017 Kurset afholdes midt i landet..
Hvad koster det:
4.450,- kr.
Prisen indeholder forplejning i kursustiden. Indkvartering og øvrig forplejning er tillæg.
PSF vil gerne være behjælpelig med at finde overnatning.
Underviser:
Chefkonsulent Hans Jørgen Holmberg, Arbejdsmiljøcenteret.
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Kursus for skolens ledelse

Produktionsforeningens
Lederkursus
Modul III, 30.-31. marts 2017: Produktionsskolernes elever og skolernes udslusning
Marianne Borum Thorhauge, PSF:
Produktion, pædagogik og vejledning.
Lars Hugo Sørensen, praktiserende psykolog med indgående kendskab til unge og også
målgruppen på produktionsskolerne:
Hvad er ungt i 2017 og hvem er de unge på produktionsskolerne?
Oplægsholder fra en produktionsskole:
Produktionsskoleforløbet, praktisk set.
Oplægsholder fra en produktionsskole:
Udslusning - strategi, indsatser og opfølgning, praktisk set.
Søren Wolder, advokatfirmaet DAHL:
Persondataloven og dokumenthåndtering på produktionsskolerne.
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Kursus for skolens ledelse
Produktionsforeningens
Lederkursus

Modul IV, 22.-23. juni 2017: Sociale medier og markedsføringsstrategi for skolen og skoleformen & arbejdsmiljø, sikkerhed og samarbejde
Gert Møller, næstformand i PSF:
Hvor er skoleformen på vej hen? Oplæg og derefter fælles drøftelse.
Oplægsholder ekstern:
Om markedsføring og brug af sociale medier.
Oplægsholder fra produktionsskole:
Konkret markedsføringsstrategi, skolens værkstedsprofil, samarbejde med eksterne partnere,
netværk , brug af sociale medier osv.
Hans Jørgen Holmberg, arbejdsmiljøkonsulent med indgående kendskab til forholdene på
produktionsskoler:
Om det overordnede arbejdsmiljøarbejde på produktionsskolerne, maskiner og dispensationer,
lovgivning på området, dispensationer, organiseringen af arbejdet med arbejdsmiljø og sikkerhed på skolen, fysisk og psykisk arbejdsmiljø, certificeringer, undervisningsmiljøvurdering og
APV.
En til to oplægsholdere fra produktionsskole:
Konkret om organisering og systematik vedr. arbejdsmiljø, sikkerhed og samarbejde på skolen
og i værkstederne og i arbejdet med eleverne.
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Kursus for skolens ledelse
Produktionsforeningens
Lederkursus

Modul V, 05.-06. oktober 2017: Produktionsskolernes personaleforhold og personaleledelse
Bøgetorp, konsulentfirma som har forestået rekrutteringsproces ved produktionsskoler:
Strategisk rekruttering af medarbejdere og fastholdelse af medarbejdere.
Økonomisk kontor og/eller Uddannelsesforbundet:
Om overenskomst, organisationsaftalen og arbejdstidsregler.
Oplægsholder fra produktionsskole:
Årsplan og arbejdstidsaftale konkret udmøntet.
Oplæg eksternt:
Om ansættelse og afskedigelse.
Oplæg eksternt:
Om forsikring.
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Kursus for skolens ledelse
Produktionsforeningens
Lederkursus
Modul VI, 09.-10. november 2017: Samarbejdsdreven innovation i uddannelse
Begge dage v. Kim Kabat og Jonas Sprogøe
Kim Kabat, organisationspsykolog og selvstændig konsulent og har arbejdet tæt med produktionsskolesektoren gennem 18 år.
Jonas Sprogøe, Ph.d. i organisatoriske læreprocesser og til daglig forskningsansvarlig i Center for
Ledelse og Oplevelsesdesign i UC Sjælland.
Uddannelsesinstitutioner og virksomheder finder i stigende grad sammen i gensidigt udviklende innovationsforløb og på produktionsskolerne har vi lang tradition for at samarbejde med
lokale virksomheder i forbindelse med fx praktik og lærlingeforløb.
Modulet tager vi afsæt i nyeste viden om samarbejdsdrevne innovationsprocesser i mødet
mellem uddannelse og virksomheder, og I vil blive introduceret til modeller, der kan understøtte
skolen i at tilrettelægge forløb, der fører til nytænkning og læring for alle parter.
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Kursusdage og lignende
på skolerne
SkoleUdviklingsSamtalen
(SUS-besøg)
Skole Udviklings Samtalen er Produktionsskoleforeningens tilbud til alle medlemsskoler, og
bliver gennemført af to af foreningens konsulenter sammen med repræsentanter for skolens
ledelse, medarbejdere og deltagere. SUS skal ses som et led i foreningens ønsker om dialog med
hver enkelt skole om dens pædagogiske praksis og udviklingsmuligheder. Efter besøget på den
enkelte skole udarbejder konsulenterne en rapport til skolen.
Besøget indbefatter: indledende samtale med repræsentanter for ledelse, medarbejdere og
udvalgte eksterne samarbejdspartnere inviteret af skolens ledelse, besøg på skolens værksteder,
gruppeinterviews med henholdsvis medarbejdere og deltagere og en afsluttende samtale med
skolens ledelse og repræsentanter for bestyrelsen.
Hvem:
Et SUS besøg kan bestilles af skolens forstander.
Hvordan:
SUS besøget forløber over 1 dag (skoler under 100 årselever) eller 2 dage (skoler over 100 årselever).
Hvor og hvornår:
Aftales med PSF’s sekretariat.
Hvad koster det:
Et SUS besøg er gratis, men ønsker man et opfølgende møde, hvor konsulenterne kommer og
diskuterer rapporten aftales prisen med PSF’s sekretariat.
Underviser:
PSF’s konsulenter.
Tilmelding og yderligere oplysninger:
Kan fås ved henvendelse til PSF sekretariat på 7582 2055 eller på mail psf@psf.nu.

Citat:
”SUS besøget har været et værdifuldt indspark i bestræbelserne på at blive bedre til det vi gør. Konsulenterne har med
deres spørgsmål og kommentarer udfordret os på vores tilgang til det at drive produktionsskolevirksomhed. Vi ser frem til
opfølgningen.”
Bjarne Bonvang, Produktionsskolen Kolding
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Kursusdage og lignende
på skolerne
Produktionsskolerne
og dannelsen
Produktionsskoleforeningen har gennem de sidste par år sat fokus på dannelsesdimensionen i
skolernes arbejde. Dels gennem projekter støttet af Dansk Folkeoplysnings Fællesråd, dels gennem en række dannelsesartikler i Nyhedsbrevet.
Inspireret heraf ser undervisningstilbuddet ”Produktionsskolerne og dannelsen” på forskellige
dannelsesdimensioner i skolernes virke, dels gennem forskellige forskere og teoretikeres syn på
produktionsskolernes dannelsesarbejde, dels gennem konkrete eksempler og diskussioner af
disse.
Hvem:
Personalegruppen på en produktionsskole.
Hvordan:
Oplæg, øvelser og diskussioner, der kan tilpasses den tid, der er til rådighed (f.eks. som en hel- eller halvdags seance).
Hvor og hvornår:
Aftales mellem Produktionsskoleforeningen og produktionsskolen.
Hvad koster det:
Aftales med PSF’s sekretariat.
Underviser:
Konsulenter fra PSF’s sekretariat.
Yderligere oplysninger:
Kan fås ved henvendelse til PSF´s sekretariat på 7582 2055 eller på mail: psf@psf.nu.
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Kursusdage og lignende
på skolerne
Kompetencebevis
Alle produktionsskoler er lovpligtigt ansvarlige for at udstede et kompetencebevis, når en deltager afslutter sit forløb. Men hvordan skaber man en arbejdsgang omkring beviset, der på den
ene side gør det nemt og smidigt at arbejde med, og på den anden side sikrer en god kvalitet i
hvert enkelt bevis? Det kræver bl.a. en god sammenhæng mellem forløbsplan, værkstedsarbejde
og kompetencebevis, og det kræver nogle klare arbejdsgange, der bliver efterlevet.
Brugen af taksonomien på kompetencebeviset til vurdering af de kompetencer, en elev kan
opnå på værkstedet, forudsætter en vedvarende pædagogisk og faglig refleksion. Hvordan afgør
man som værkstedslærer, om eleven har opnået kompetencen på det ene eller andet niveau og
hvordan sikres en ensartethed i vurderingerne?
Formålet med dagen er at sætte fokus på din skoles praksis omkring kompetencebeviset.
Hvem:
Målgruppen er en hel skole, således at alle der har at gøre med kompetencebeviset inddrages.
Hvordan:
En pædagogisk dag på skolen.
Hvor og hvornår:
Aftales mellem Produktionsskoleforeningen og produktionsskolen.
Hvad koster det:
Aftales med PSF’s sekretariat.
Underviser:
Konsulent fra PSF’s sekretariat.
Yderligere oplysninger:
Kan fås ved henvendelse til PSF´s sekretariat på 7582 2055 eller på mail: psf@psf.nu.
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Kursusdage og lignende
på skolerne
Produktionsskolebaseret
erhvervsuddannelse
Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) er en fantastisk mulighed for at give unge,
der ellers ville have svært ved at tage en erhvervsuddannelse, en sådan med udgangspunkt i
produktionsskolen. At have PBE-elever er samtidig noget, der løfter kvaliteten på værkstedet og
skolen som helhed. Men hvad skal der til for at komme i gang med PBE? Og hvad stiller det af
krav til skole og værkstedslærer?
Hvem:
Skoler, der ikke er i gang med PBE, men som er interesseret i at vide mere og/eller i at komme i
gang. Det kan enten være for relevant personale på en enkelt skole, eller det kan være for flere
skoler i fællesskab.
Hvordan:
Fyraftensmøde el.lign. (det aftales mellem Produktionsskoleforeningen og skole(r)).
Hvor og hvornår:
Aftales mellem Produktionsskoleforeningen og produktionsskolen.
Hvad koster det:
Aftales med PSF’s sekretariat.
Underviser:
Konsulent fra PSF’s sekretariat.
Tilmelding:
Kontakt Produktionsskoleforeningen mhp. aftale på psf@psf.nu eller telefon: 7582 2055.
Yderligere oplysninger:
Kan fås ved henvendelse til PSF´s sekretariat på 7582 2055 eller på mail: psf@psf.nu.
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