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Tak! 
/Axel Hoppe, sekretariatsleder 
 

 
 
Den forberedende grunduddannelse er med for-
ligsteksten fra 13. oktober en realitet! Og produk-
tionsskolerne og deres praktiske udgangspunkt er 
en del af den! Det er ikke sket af sig selv, men 
fordi en lang række mennesker har gjort en stor 
indsats og i PSF skylder vi mange en stor tak her-
for! 
 

Tak til forligspartierne 

Forligspartierne har igennem hele forløbet været 
åbne for dialog og har udvist lydhørhed. Ikke alt 
har vi være enige om undervejs, men der har væ-
ret vilje til debat! 
 

Tak til vores ambassadører  

Ikke mindst vores ambassadører har stillet op og 
talt produktionsskolernes og de unges sag i pres-
sen og i deres egne netværk. Det er ekstremt vig-
tigt, at der er uvildige stemmer udenfor vores 
egen kreds, der fortæller om, hvorfor en anden 
og praktisk vej til arbejde og uddannelse er vigtig, 
hvis vi skal give alle unge en fair chance for at 
blive fuldgyldige borgere i vores samfund. Det 
skal I have stor tak for!  
 
 
 
 
 

 

Tak til skolerne 

Men først og fremmest vil jeg her takke jer på 
skolerne, for den kæmpe indsats, I har præsteret 
i alle faser af forløbet. Lige fra ekspertgruppen 
blev nedsat og indtil den endelige aftale lå klar 
for kort tid siden. I har åbnet jeres døre for politi-
kere og andre beslutningstagere. I har vist frem 
og fortalt, hvordan hverdagen og det pædagogi-
ske arbejde på en produktionsskole ser ud. I har 
stået parate med de gode historier, når journali-
ster og andre, har efterspurgt dem. I har været 
aktive med indlæg i pressen og på de sociale me-
dier, sådan at der hele tiden blev sat fokus på det 
produktionsskolerne kan, og hvorfor det er vigtigt 
at bevare det. Uden den store indsats, ville vi ikke 
være stået, hvor vi står i dag. 
 

Næste fase i arbejdet 

Nu begynder næste store fase af i arbejdet, hvor 
vi også skal være parate til at gøre vores indfly-
delse gældende. De nye institutioner skal dannes, 
der skal skrives bekendtgørelse, og det hele skal 
implementeret, så den Forberedende Grundud-
dannelse kan stå klar til de unge fra august 2019. 
Her skal I på skolerne igen på banen, ikke mindst i 
de lokale forhandlingsprocesser rundt omkring i 
kommunerne, sammen med de øvrige aktører, og 
samarbejdspartnere, så vi kan sikre det bedst mu-
lige tilbud for de unge, der går den praktiske vej. 
 
Samtidig skal vi sørge for at produktionsskolerne 
stadig vil være et godt tilbud til de unge lige ind-
til, at aktiviteten overgår til FGU. Det betyder 
bl.a. en fortsat kamp for skoleydelsen.  
 
Så samtidig med en kæmpestor tak, vil jeg opfor-
dre jer på skolerne til, at fortsætte det gode ar-
bejde også i den kommende tid. 

 


