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Udnævnelse af 5 produktionsskoleambassadører
PRESSEMEDDELELSE

Hvad har erhvervskvinden Stine Bosse, uddannelsesansvarlig i DI Lone Folmer Berthelsen, formand for danske slagtermestre Leif Laustsen, LO’s næstformand Ejner K.
Holst og murersvend og medlem af Folketinget for socialdemokraterne Mattias Tesfaye til fælles?
De modtog alle 5 en udnævnelse til ambassadør for produktionsskolerne ved årets
Folkemøde på Bornholm!
I Danmark anser vi uddannelse som altafgørende, både i et samfundsøkonomisk perspektiv og
for den enkelte medborgers livsduelighed og evne til selvforsørgelse. Men mange uddannelser
er blevet mere boglige. Produktionsskolerne tilbyder en anden og praktisk vej mod uddannelse til de unge, der ikke lærer særlig godt, siddende på en skolebænk. Vi har bedt de 5 ambassadører om at have et særligt blik for disse unge og tale deres og produktionsskolernes sag
i de sammenhænge de færdes i.
I Produktionsskoleforeningen har vi bedt de 5 om at modtage udnævnelsen, fordi vi mener, at de hver især har udvist en særlig interesse i og forståelse for produktionsskolernes
tilgang til læring og for deres unge.
Ambassadørerne
Stine Bosse har ofte peget på det fælles ansvar vi har overfor børn og unge, der på en eller
anden måde har brug for ekstra opmærksomhed eller hjælp.
Lone Folmer Berthelsen og Ejner K. Holst er begge uddannelsesansvarlige i deres organisationer og har udvist stor forståelse for at ikke alle kan gå den lige vej fra folkeskole til uddannelse og arbejdsliv. De har ofte støttet produktionsskolernes tiltag politisk.
Leif Laustsen har på det helt konkrete plan vist forståelse for, at hvis man skal tiltrække unge
til de praktiske fag, så kan man være nødt til at gå andre veje. F.eks. ved at give plads til dem
i eget firma, og ved at samarbejde direkte med produktionsskolerne om f.eks. efteruddannelse af skolernes værkstedslærere.
Endelig giver Mattias Tesfaye til stadighed udtryk for, at ikke kun teoretisk viden men også
praktisk kunnen er vigtigt for et samfund. Samtidig udviser han stor forståelse for, at en stor
gruppe unge har brug for at få hammeren eller murerskeen i hånden, før de bliver tændte på
et fag.

Vi er stolte over, at de alle har sagt ja, og vi glæder os til i den kommende tid at inddrage dem i vores arbejde – f.eks. i projekter, der knytter skolerne og eleverne tættere
til erhvervslivet eller som understøttelse af politiske tiltag, der fremmer ideen om læring i praksis.
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Axel Hoppe
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Produktionsskolen – en anden vej til uddannelse

Produktionsskolerne tilbyder individuelle forløb, der tager udgangspunkt i, hvad den
unge kan og hvordan den unge når sit mål. Læringsmiljøet udspringer af det praktiske
arbejde i mindre værkstedsenheder, men suppleres af et stærkt og sammenhængende
ungdomsmiljø på skolen. Målet for produktionsskoleforløbet er deltagerens faglige,
personlige og sociale udvikling.
Produktionsskoleforeningen er produktionsskolernes interesseorganisation. Dens formål er at styrke og udvikle produktionsskoleformen som en landsdækkende lokalforankret skoleform.

