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REFERAT 
 

1. Velkomst og præsentation 

GM bød velkommen og efterfølgende en præsentationsrunde.  
 

2. Om foreningen; vedtægter, formål, medlemmer 

MB gennemgik vedtægterne. Bestyrelsen konkluderede, at det kan være hensigtsmæssigt at revidere 

vedtægterne ifm. næstkommende generalforsamling, fordi enkelte formuleringer kan fremstå 

bagudskuende som en ambition om at fastholde produktionsskoleformen. Bestyrelsen er enige om, at det 

ikke er hensigtsmæssigt, fordi foreningens formål er at fremme praksislæring fremefter og bredt.  

Foreningen har pt. ca. 100 medlemmer. 

 

3. Foreningens økonomi 

Foreningens økonomi er pt. ca. 1,4 mio. kr. og dertil forventes yderligere et beløb inden for en ramme på 

op til 492.000 kr. (Produktionsskoleforeningens regnskab er afsluttet, men godkendelse af rapport for 

driftslignende tilskud 2019 afventer).  

 

4. Rundvisning på FGU Korsør 

Udgår. 

 

5. Oplæg til en strategi / fokusområder for 2020 

Bestyrelsen drøftede strategi, fokus og indsats for 2020, væsentlige punkter i drøftelsen var bl.a.: 

Foreningen har en stor viden om praksis og derfor er det meget relevant, at foreningens formål åbner for 

ikke alene støtte til projekter og indsatser, men også at foreningen selv kan sætte viden i spil i form af fx 

kurser, forløb, konferencer mv. Det er stærkt relevant – mest oplagt med praksisnær kompetenceudvikling 

på FGU, hvor foreningen besidder viden om praksis og målgruppe som få andre aktører. Oplagte 

indsatsområder vil være praksis i AGU og herunder samarbejdet mellem værkstedslærer og almenlærer, 

kompetencetavler som progressions- og dokumentationsredskab samt FGU-baserede lærlinge. Bestyrelsen 
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var enige om, at foreningen skal spille ind på området, samt at det i 2020 kan ske i mindre omfang, men det 

er et vigtigt sigtepunkt fremefter. 

Men det er også relevant – og vigtigt – at foreningen kigger bredere end FGU. Der er både politiske 

ambitioner og konkrete indsatser om praksis i folkeskolen, der er praksis i erhvervsskolerne samt i flere 

andre dele af uddannelsessystemet. Ydermere forpligter vedtægterne foreningen på et internationalt 

perspektiv, som skal inddrages, fx ved udviklingen af FGU-baseret lærlinge. 

Bestyrelsen var enige om udover generalforsamlingen (skal afholdes inden juli) at sigte mod en konference 

om praksislæring i efteråret 2020. Den skal sætte rammen for projekter, der kan søges, og her er det vigtigt 

at tænke rammen udover kun FGU. Ift. profilering af foreningen var der enighed om, at mindre ressource- 

og planlægningstunge arrangementer – fx saloner, caféarrangementer – kan være relevante, og det samme 

kan tilstedeværelse ved debatter og arrangementer (fx på Folkemødet). Videre omkring profilering var 

bestyrelsen enige om, at foreningen skal have lavet hjemmeside, logo mv. Tilsammen skal indsatser og 

aktiviteter også åbne for at foreningen udvider sit medlemstal. 

 

6. Næste møde 

Onsdag d. 4/3 2020 kl. 12-16 i Korsør. 

 

7. Eventuelt  

Ved deltagelse i møder godtgøres transport efter statens høje takst, alternativt godtgørelse af 

billetomkostninger (opgørelse sendes til MB). 
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