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Hvad vidste du om produktionsskolerne, før
du kom i praktik?

Praktikant!
PSFs sekretariat har fået en praktikant,
nemlig Sisse Gøttler, der skal være hos
os her i efteråret. Læs om Sisses baggrund, og hvorfor hun er interesseret i
produktionsskoler!

For det første har jeg selv for 12 år siden været produktionsskolelev. At jeg selv er tidligere elev, har givet mig en forståelse af produktionsskolernes arbejdsmåde samt en nær
indsigt i elevgruppen. Endvidere har jeg, på
min bacheloruddannelse, lavet en undersøgelse på Århus produktionsskole, omhandlende læringstilgangen på metalværkstedet.
Disse to faktorer er også medvirkende til, at
jeg har førnævnte overbevisning – altså at
skolerne kan samle mange unge op.
Du har læst uddannelsesvidenskab, og læser
nu kriminologi – hvad er det, der er interessant ved de studier? Og kan du koble det til
produktionsskolerne?
Det jeg finder interessant ved Uddannelsesvidenskab er, at denne bacheloruddannelse giver et tværfagligt blik på uddannelse og læring, da den kombinerer pædagogiske og
samfundsvidenskabelige tilgange.

Sisse, du er praktikant på PSFs sekretariat her
i efteråret. Hvorfor har du lige valgt, at beskæftige dig med produktionsskolerne i din
praktikperiode?
Fordi produktionsskolerne og deres elevgruppe er en del af mit primære interessefelt.
Jeg finder det alternative læringsrum, og den
praksisnære pædagogik, som produktionsskolerne repræsenterer, interessant. Og jeg
er af den overbevisning at skolerne med deres pædagogiske tilgang, kan samle mange
unge op, der ellers ville være blevet tabt i systemet.

I starten af mit bachelorforløb fandt jeg ret
hurtigt ud af, at mine interesser ikke var folkeskolen, gymnasiet eller andre traditionelle
uddannelsesinstitutioner. Derimod lå de i de
mere alternative læringsrum og i udsatte persongrupper i forskellige udstrækninger. Derfor foretog jeg bl.a. også undersøgelser omhandlende normbrud og ’negativ’ social arv
samt resocialisering på pension Skejby.
Det jeg finder interessant er, at den læringsog pædagogiske vinkel kan bidrage til at belyse, på hvilken måde den pågældende udsatte gruppe kan motiveres til at bryde med
deres tidligere erfaringsramme og dermed
komme videre i deres liv.
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Denne interesse medførte da også, at jeg
søgte ind på kandidatuddannelsen i kriminologi, på Aalborg universitet. Jeg finder denne
uddannelse interessant, da den beskæftiger
sig med stort set alle aspekter af kriminalitetsforhold, misbrug, normbrud og afvigende
adfærd. Mine interesser ligger primært i de
præventive og resocialiserende elementer,
samt hvorledes læring kan bidrage hertil.
Jeg mener sagtens at disse studier kan kobles
til produktionsskolerne, da jeg fra bacheloruddannelsen netop har viden om bl.a. læringog læreprocesser, kompetenceudvikling, uddannelsespolitik og uddannelsesdiskurser.
Ydermere har jeg gennem kriminologistudiet
fået et større indblik i, hvorfor mennesker begår kriminalitet, afviger fra normen eller får
et misbrug. Denne kobling kan benyttes på
produktionsskolerne, idet der er viden om,
hvorfor nogle elever får et misbrug, begår kriminalitet eller afviger fra normer, Men samtidig anskues dette også fra en pædagogisk
vinkel: Hvad kan man gøre, for at hjælpe dem
videre.
Jeg skal skrive mit speciale til foråret og det
kommer også til at omhandle præventive tiltag ift. unge, og hvordan disse kan lære at
indgå i nye miljøer – eksempelvis ved hjælp
af mentorer, rollemodeller og lignede.

Hvad er dit motto – hvis du har et?
Jeg finder H.C. Andersens kendte citat: ”At
rejse er at leve”, meget smukt og sigende.
Hvis jeg skulle vælge et motto må det nok
være dette. Jeg elsker selv at rejse og møde
nye kulturer, men samtidig finder jeg også at
den personlige udvikling, både i dagligdagen
såvel som i nye oplevelser, som en personlig
rejse. Citatet har, for mig, altså en dobbelt
betydning.
Hvad ligger der på dit natbord?
På mit natbord ligger min telefon, som fungerer som en uundværlig alarm om morgenen.
Ved siden af ligger Barak Obamas selvbiografi, ”Arven fra min far”, som jeg fik i fødselsdagsgave og nu er ved at læse.

Sisse Gøttler er bacherlor i Uddannelsesvidenskab fra DPU/Aarhus Universitet, og læser lige
nu Kriminologi, ved Aalborg Universitet. Hun
er praktikant i PSF fra september til og med
november 2017.
Sisse vil bl.a. stå for en kommende portrætserie med tidligere produktionsskoleelever her i
Nyhedsbrevet.

Hvad vil du selv gerne beskæftige dig med i et
kommende arbejdsliv?
Jeg drømmer om at beskæftige mig med alternative læringsmiljøer og udsatte persongrupper. Det kunne f.eks. være produktionsskolerne, uddannelsestilbuddene i fængslerne eller andre, lignende, tilbud til unge og
udsatte.
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