
 
Kære produktionsskoler! 
 
Vi hører forskellige steder fra, at der breder sig en fornemmelse / følelse af stilstand – ’sker der monstro 
snart noget… Er det ikke bare ventetid fra nu af…’. Helt naturligt i en lang (alt for lang) proces, som vi 
fortsat er i. MEN: Der sker meget i denne tid, og frem for stilstand er det snarere ’10 min. før slutfløjt’, dvs. 
det er NU vi for alvor skal holde presset, så alle de gode skridt, der er taget, kommer helt i mål, og så vi også 
får de sidste vigtige ting bedst muligt med i aftalen.  
 
Det drejer sig nu rigtig meget om skoleydelse og moderinstitutioner: 
 
Skoleydelse: S, SF, R og DF har alle meldt ud, at der skal en højere ydelse til end den, som regeringen har 
foreslået. Og S, R og SF har tilmed sagt klart og tydeligt, at der skal ske noget allerede fra 1. januar 2018. 
Det er gode udmeldinger op til forhandlingsmøderne i næste uge. Mattias Tesfaye har netop lanceret en 
rigtig god video på FB – den når også mange. 
 
Vi gør følgende: 

 Vi mener, at der er penge at finde i reformøkonomien, og det gør vi selvfølgelig politikerne 
opmærksomme på – sammen med øvrigt materiale mv. 

 Vi er ved at få produceret en video ved Brøndby PHS omkring skoleydelse til brug på FB og twitter. 

 Fastholde dagsordenen på FB og twitter 

 Vi har artikel i Altinget i dag (v. Gert Møller – respons på weekendens landsmøder / kongres): 
http://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/fgu-debat-partier-uden-om-regeringen-sender-paa-
samme-
frekvens?ref=newsletter&refid=25145&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_mediu
m=e-mail&utm_campaign=uddannelse  

 Vi er ved at anspore EGU- og KUU-folket til at melde sig på banen. Det er jo også unge på de 
uddannelser, der kan se frem til nedgang såfremt regeringens forslag blev gennemført 

 Vi forsøger at få LO bragt på banen – særligt ift. EGU, dels fordi det er deres hjertebarn, dels fordi 
ydelsen ligger op ad skolepraktikydelsen, dvs. det er 2016-niveauet.  

 Vi forsøger at få REU med omkring dagsordenen 
 
I kan fx gøre følgende: 

 Brug de kontakter I har – fasthold presset på skoleydelsen, både ift. FGU og at der må ske noget her 
og nu, dvs. FL18. Det er politikere, organisationer, medier osv. 

 Lad jer gerne inspirere af Tesfayes video: Invitér kendissen / politikeren fra jeres område ud at 
besøge et værksted, hvor det fremgår, at eleverne laver et stykke arbejde – og det skal de have løn 
for. Lav en lille film og smid den på FB eller twitter. Det kan give mange forskellige stemmer, mange 
forskellige skoler og værksteder – men en samlet fornemmelse af at der arbejdes og at der er et 
problem…  

 
 
Moderinstitutioner: Partierne er ikke så tydelige på, hvorfor moderinstitutioner er en god eller dårlig ide… 
Det er sådan ’tja, tjo – kan det ikke være udmærket at samle administration… osv.’. Tillige er 
Uddannelsesforbundet gået meget klart ind i den kamp, og melder hårdt ud – både i Altinget for nyligt, 
men også i denne uge på twitter – at det er en knaldgod ide med 25 moderinstitutioner. Vi er helt uenige, 
og det gør vi meget klart opmærksom på. 
 
Vi gør følgende: 
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 Vi er i dialog med politikerne om moderinstitutioner, og gør dem meget klart opmærksom på vores 
bekymringer 

 Vi har en artikel i Altinget i næste uge (debatindlæg v. Dorte Lundorff, Søndersø PHS) 

 Vi kører hårdt på twitter og FB 
 
I kan fx gøre følgende: 

 Brug jeres kontakter – og skriv meget gerne til jeres politiske kontakter. Som sagt er det svært for 
dem at forstå problemet i modellen. Her vil jeres input fra dagligdag og virkelighed være meget 
konstruktivt. (Dortes indlæg til Altinget er vedhæftet til inspiration). En mail, hvor I kvitterer for 
deres gode udspil omkring skoleydelse og deres forståelse for produktionsskolernes svære situation 
med elevnedgang – men husk nu også: Vi skal ikke have centraliseret FGU’en i 25 store enheder … 
osv. Den kan faktisk godt flytte noget. 

 For så vidt I er enige i at 25 moderinstitutioner er en dårlig ide, så marker meget gerne dette, og 
fremfør gerne PSF’s synspunkt om en bottom up  proces, hvor der lokalt bygges op nedefra. Her 
kan der hentes god inspiration i debatindlægget fra Dorte Lundorff.  

 
De kommende forhandlingsmøder er fastsat til d. 26/9, 29/9 og 3/10. Som I ved, så kan det pludselig gå 
stærkt, men det kan også trække ud… Hvorvidt der kommer en aftale på denne side af efterårsferien – vi 
må se. 
 


