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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med yderligere et orienteringspunkt

2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. juni 2018
Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Orientering siden sidst
Sagsfremstilling
A. Nyt orienteringspunkt
B. Ny konsulent på sekretariatet
C. Bogprojektet
D. Fælles bestyrelsesmøde
E. Pædagogiske dage
F. lederkursus
Ad A) Nyt orienteringspunkt
Ad B) Jf. bilag 1 er det besluttet at tilføre sekretariatet ekstra konsulent senest pr. 1. oktober 2018.
Ad C) I bogprojektet arbejdes der i øjeblikket med de første interview til den historiske del. Det er
vedtaget, at ikke alt for mange ”stemmer” skal ind over, efter ønske fra journalisterne, som skriver
bogen. Der arbejdes ligeledes med at finde lærere og elever, som skal interviewes til bogen i tæt
samarbejde mellem sekretariat og baggrundsgruppe.
Ad D) Vi arbejder i øjeblikket med at afsøge indhold og emne til det fælles bestyrelsesmøde, og om vi i
år skal skære det ned til et dags/aftensarrangement.
Ad E) Vi har nu sendt tilbud ud vedrørende pædagogiske dage, der sætter fokus på overgangen til FGU.
De første skoler har allerede ønsket at tage imod tilbuddet.
Ad F) Vi afsøger i øjeblikket muligheden for at arrangere et sidste modul i lederkurset på grund af
efterspørgsel fra flere kursister. I forhold til det tilbud der oprindeligt blev meldt ud mangler de det 7.
modul.
Beslutning.
Ad A) Herunder blevet der orienteret om deltagelse på FM 2019, hvor en enig bestyrelse gav grønt lys
om at PSF også deltager på FM 2019.
Peter Koudal har rettet henvendelse til PSF angående en undersøgelse, der afdækker medarbejdernes
kompetencer ved overgang til FGU med henblik på at fokusere kompetenceudviklingen. Bestyrelsen
ønsker at se et udarbejdet udkast til design for en sådan undersøgelse.
Sekretariatsleder sygemeldes ifm. hofteoperation i oktober måned.

1

Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse
Bestyrelsesmøde den 16. august
Nr. 4/2018
Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Tina Jul, Søren Jans, Anne Knudsen, Ole Sværke
og Helene Nielsen
Fraværende: Charlotte Dahlberg
_______________________________________________________
Ad B) Bestyrelsen tog orientering til efterretning.
Ad C) Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Ad D) sekretariatet undersøger om alle organisationer er med på hvorvidt fælles bestyrelsesmøde
afholdes som et ½ dages arrangement.
Ad E) bestyrelsen bakker om tiltaget.
Ad F) sekretariatet afsøger mulighederne for at afvikle et sidste modul af lederkurset i løbet af efteråret
2018.

4. Transformationsproces fra PSF til forening for FGU
Sagsfremstilling (Jf. bilag 2 og 3 )
Pr. 1. september 2018 vil der være udpeget første bestyrelser for de kommende FGU institutioner, der
herefter går i gang med at etablere institutionerne, så de er driftsklare 1. august 2019. De skal forestå
ansættelse af institutionens nye leder, fastsætte vedtægter, vedtage forretningsorden, implementere
økonomi og studieadministrative systemer og meget mere. Derfor vil PSF allerede nu gerne kunne
servicere de nye bestyrelser. Dette kræver dog an række vedtægtsændringer i PSF’s vedtægter og dermed
en ekstraordinær generalforsamling, således at foreningen på en og samme gang kan servicere både
produktionsskolerne og de nye FGU institutioner. På en senere ordinær generalforsamling skal den
endelige tranformering så vedtages.
Vurdering
PSF har entreret med Ole Sohn, som udarbejder et konkret forslag til vedtægtsændringer, samt et notat
og køreplan for processen – det materiale der er fremlagt i bilag xx
Indstilling
Bestyrelsen skal med udgangspunkt i det fremlagte materiale tage stilling til hvorvidt der skal indkaldes
til en ekstraordinær generalforsamling, som kan vedtage de fremlagte forslag til vedtægtsændringer og
samtidig beslutte om den fremlagte køreplan skal vedtages.
Beslutning
Der skal arbejdes videre med oplægget fra Ole Sohn, men bestyrelsen er enige i grundtanken om at PSF
kan transformeres til forening for FGU uden at der er tale om at lukke en forening og herefter starte en
ny. Der dog en række faktorer der skal opfyldes for at dette kan lade sig gøre.
For det første skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling i PSF, der vedtager de
vedtægtsændringer, der er nødvendige. For det andet skal de parter de nye parter (bestyrelser, ledere og
medarbejder), der endnu ikke er repræsenteret i foreningen inddrages i arbejdet. dette tænkes at ske
igennem inddragelse i en såkaldt ”overgangsbestyrelse” hvor der arbejdes frem mod den ordinære
generalforsamling, der endeligt godkender vedtægtsændringerne, der gør at foreningen kan fortsætte som
forening for FGU.
Bestyrelsen foreslår at der udover forslagene til vedtægtsændringer udarbejdes et dokument/
forståelsespapir, der beskriver processen i detaljer. Inden PSF indkalder til den ekstraordinære
generalforsamling skal berørte organisationer inviteres til at drøfte forslaget og eventuelt bakke op
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omkring konstruktionen. Forslaget sættes derfor til behandling på vores fælles bestyrelsesmøde i
september måned, og først herefter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i PSF.

5. Servicering af de første bestyrelser i FGU
Sagsfremstilling
Dette punkt skal ses i nøje sammenhæng med pkt. 4 og der skal måske være en glidende overgang i
mellem disse to punkter.
Udover, at PSF vil byde sig til som den platform den nye FGU foreningen kan bygges på, vil vi PSF
ligeledes fremsende en række notater og materialer, der fokuserer på de områder de første bestyrelser
skal forholde sig til og arbejde med. Det drejer sig om følgende:
• Orientering om implementeringen af FGU – UVM’s tentative tidsplan
• Lovgivningen med væsentlige fremhævninger
• Bekendtgørelse og vejledninger
• Inspirationsmateriale til iværksættelse af bestyrelsens væsentligste arbejdsopgaver
o Ansættelse af ledere
o Vedtægter
o Forretningsordner
o Økonomiske rammer
o Etc.
Herudover vil vi tilbyde arrangementer for og med bestyrelsesmedlemmer samt afholde møder, der kan
afdække de behov bestyrelserne har for servicering.
Vurdering
Det bliver en stor og betydningsfuld opgave at skulle balancere mellem servicering af
produktionsskolerne og samtidig være serviceorgan for de nye bestyrelsers arbejde med at etabler de nye
FGU institutioner og skoler. Et arbejde der også skal ses i lyset af den transformeringsproces fra PSF til
FFGU, der eventuelt besluttes at gennemføre. Vi står også i en situation, hvor vi ikke kender til hvordan
de første bestyrelser vil reagere på vores initiativer. Der kan opstå en situation, hvor FGU institutionerne
ønsker en anden foreningsdannelse end den vi lægger op til.
Indstilling
Bestyrelsen drøfter og beslutter omfanget af beskrevne initiativ.
Beslutning
Bestyrelsen bakker op om initiativet, og ser det som en naturlig forlængelse af det er fremsat i pkt. 4.
sekretariatet udarbejder materiale til udsending, så snart de første bestyrelser ar udpeget, og konstitueret.

6. Nødlidende produktionsskoler og aktivitetsudviklingen
Sagsfremstilling (Jf. bilag 4)
Vi havde før sommerferien henvendelser fra et par skoler med hensyn til et meget vigende optag af
elever i forhold til tidligere år, hvilket kunne føre frem til konkurs/lukning af skolerne. Desuden er der
en række andre skoler, der har rettet henvendelse til PSF angående initiativer i forhold til nødlidende
produktionsskoler. Vi kan desværre se at aktiviteten efter første halvår 18, at elevoptaget stadigvæk er
for nedadgående.
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PSF har ligeledes iværksat en undersøgelse af problemets omfang hvor vi har spurgt skolerne om
følgende:
• Er jeres skole økonomisk nødlidende i en grad, så I anser lukning for det realistiske scenarie
(medmindre forholdene ændrer sig)?
• Har I som følge af trængt økonomi været nødsaget til at afskedige medarbejdere, som ellers
skulle være med til at bygge FGU op, eller har I planer om at gøre det?
• Har I henvendt jer til jeres kommune vedr. skolens økonomi og deraf risiko for lukning?
• Kan I levere skriftlig dokumentation for jeres situation, og vil I være villige til at dele dette med
relevante politikere og relevante embedsfolk fra ministeriet?
Vurdering
Vi står i en situation, hvor embedsværket på den ene side forholder sig konkret til produktionsskolelovgivningen, som ikke giver mulighed for at støtte konkurstruede produktionsskoler, og på den anden
sider politikere, der opfordrer til at problemerne løses lokalt i samarbejde med de enkelte kommuner. I
øjeblikket ser det ikke ud til at der kommer et landspolitisk initiativ, der eksempelvis kunne bemyndige
ministeren til at yde ekstraordinær hjælp til lukningstruede produktionsskoler.
Indstilling
En drøftelse af mulige initiativer.
Beslutning
Bestyrelsen er enig i at sagen nu bør rejses politisk, og at der fortsat arbejdes med at fremsaffe
dokumentation fra de berørte skoler.

7. FL og kosttilskud
Sagsfremstilling (Jf. bilag 5)
PSF har siden vedtagelsen af lov om FGU fremhævet at kostforpligtelsen har været ufinansieret, og
derfor forsøgt at bringe dette i spil ifm med kommende finanslovsforhandlinger. Da der nu tages hul på
disse forhandlinger har vi kontaktet en række ordførere herom.
Vurdering
Enkelte ordførere har besvaret vores henvendelse og sagt at de vil tage det op på deres
sommergruppemøde, og herefter må vi presse på for at det bringes i spil ifm. finanslovsforhandlingerne.
Indstilling
Bestyrelsen drøfter det fremlagte materiale.
Beslutning
PSF fortsætter arbejdet med at påvirke udvalgte ordførere og ders parti til at trække vores forslag ind i
finanslovsforhandlingerne.

8. FoU projekt
Sagsfremstilling (Jf. bilag 6)
I slutningen ag juni måned fil PSF en bevilling fra FoU puljen til at gennemføre et projekt, som
beskrevet i bilaget
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Vurdering
Idet projektet skal gennemføres indenfor en meget kort tidshorisont (færdig ultimo december 2018)., kan
det udfordre mulighederne for at drøfte projektresultaterne i bestyrelsen ifm med planlagte
bestyrelsesmøder, og der vil sikkert blive behov, at bestyrelsen kan kommentere disse på andre måder
end gennem mødevirksomhed.
Indstilling
Bestyrelsen tager dette til efterretning
Beslutning
Bestyrelsen følger projekts fremløb, og inddrages løbende i projektresultater.

9. Næste møde og evt.
Sekretariatet udsender Doodle med forslag til mødedatoer og dato for ekstraordinær generalforsamling.

Lennart Damsbo-Andersen

Gert Møller

André Gremaud

Ole Sværke

Anne Knudsen

Charlotte Dahlberg

Helene Nielsen

Søren Jans

Tina Jul
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