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En institution går på 
pension! 
Verner Ljung, mangeårig konsulent i 

Produktionsskoleforeningen går med 

årets udgang på pension.  

 

Fra begyndelsen 

Verner har været med hele vejen igennem pro-

duktionsskolernes historie. Allerede i 1977 var 

han som leder af bistands- og arbejdsmarkedsaf-

delingen i Bjergsted Kommune med til at oprette 

en af de første produktionsskoler i Danmark, 

nemlig Kalundborgegnens Produktionsskole. Se-

nere i 1983-84 var han sammen med skolens da-

værende forstander, Niels Jacobsen, medforfatter 

på en af grundteksterne om de danske produkti-

onsskoler og deres pædagogik: ’Hvidbog om Pro-

duktionsskolerne´ for Undervisningsministeriet.  

 

Politik og ideologi 

Senere blev Verner konsulent for produktionssko-

lerne i Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt og for 

skolerne i Københavnsregionen. I 1998 tog han 

dette arbejde med ind i den nye ’Forening for 

Produktionsskoler og Produktionshøjskoler’ (se-

nere Produktionsskoleforeningen), hvor han blev 

ansat som konsulent. Her har han siden været 

forfatter eller medforfatter på mange af forenin-

gens politiske og ideologiske tekster, f.eks. Pro-

duktionsskolernes Charter, der kom i 2010. 

 

Jura og talekspert 

Med sin juridiske uddannelse har han altid haft et 

særligt skarpt øje for de retslige aspekter af en 

sag, og han har i tidens løb skrevet mange hø-

ringssvar. Men han har også sans for tal og stati-

stik, og det har i mange år været ham, der udar-

bejdede kvartals- og årsopgørelserne over pro-

duktionsskolernes aktiviteter.  

 

Skoleformens udvikling 

Da sekretariatets første leder, Anders Hess i 

2010, fik andet arbejde, var Verner i en periode 

konstitueret leder. Verner har i alle årene været 

en central person i udviklingen af skoleformen, 

f.eks. i lærlingeforsøget, der siden blev formalise-

ret i PBE (den produktionsskolebaserede er-

hvervsuddannelse) og i oprettelsen af 2 produkti-

onsskoler i Kosovo i årene 2000-2003.  
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Internationalt arbejde og IPSO 

Det var først og fremmest Verners mange inter-

nationale kontakter, der i 2011 fandt sammen i 

oprettelsen af IPSO (International Prodution 

School Organisation). Det internationale har også 

siden ligget ham på sinde, i 2015 var han med til 

at introducere produktionsskoletanken i Corleone 

på Sicilien og han har flere gange, sidst i august 

2017 været på Grønland i samme ærinde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sidste år har Verner været på nedsat arbejds-

tid og har altså nu valgt at stoppe helt. En hjerte-

lig tak til dig, Verner, for dit store bidrag til skole-

formen og for det gode kollegaskab igennem 

årene. Vi ønsker dig alt det bedste i årene frem-

over. 

PSFs Bestyrelse og Sekretariat 


