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REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Til punkt 2 Foreningens økonomi fremlægges regnskabsinstruks til godkendelse. Derudover tilføjes 

punkt 6 i forlængelse af bestyrelsesinternat: Arbejde med foreningens afsæt og fundament, og 

Sekretariatet samt arbejdsgang ml. sekretariat og bestyrelse. 

 

2. Foreningens økonomi 

Baggrund: Vi har arbejdet på den ganske omfangsrige proces det er oprettet konti samt få overført 

midler fra Produktionsskoleforeningen, således som det blev besluttet ifm. oprettelse af 

foreningen. Desuden er vi begyndt at få økonomisk aktivitet, bl.a. ved ansættelsen af Jonas, 

oprettelse af hjemmeside, konsulentaktivitet henover efteråret mv. Bilag viser overordnet budget 

for 2020. 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, samt godkender 

budgettet for 2020. 

Beslutning: GM gennemgik bilag med resultatbudget og åbningsbalance. Det er et udgangspunkt, 

og sker der spring el. større ændringer, vil bestyrelsen blive inddraget. Budget for 2020 godkendt. 

GM gennemgik bilag med regnskabsinstruks. Regnskabsinstruksen godkendes med følgende 

ændringer: Generelt ændres, så ’sekretariatsmedarbejderen’ ændres til ’sekretariatet’. Afsnittet 

Foreningens sekretariat ændres, så første linje udgår. Afsnittet Økonomistyring ændres, dels ift. 

bestyrelsens kontrolansvar, hvor ethvert medlem af bestyrelsen kan kræve bilag og bogføring 

fremlagt, dels at sætningen ’sekretariatsmedarbejderen laver løn til sig selv’ fjernes. Den 

reviderede regnskabsinstruks sendes til bestyrelsen.  

 

3. Generalforsamling 2020 

Baggrund: Jf. bilag med udkast til program lægges der op til et stort arrangement omkring 

generalforsamlingen. Dette for at skabe positiv opmærksomhed omkring foreningen. Udkastet 

peger på enkelte opmærksomhedspunkter, særligt omkring økonomi 
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Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udkast mhp. at beslutte en ramme for 

generalforsamlingen, inklusive en økonomisk ramme. 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at generalforsamling og programmet omkring, vil være et 

medlemsarrangement, mens den bredere markering af foreningen rykkes til et selvstændigt 

arrangement senere (konference el.lign.). Placering skal være mere centralt i landet, og et sted, der 

kan rumme både oplæg, workshops, middag mv. Vi skal inden sommerferien sende invitation til 

alle medlemmer med tilbagemelding, således at vi får en pejling på antal. Dato bliver d. 8/10 2020. 

 

4. Internationalt samarbejde 

Baggrund: Produktionsskoleforeningen var medstifter af International Production School 

Organisation (IPSO), hvis medlemmer er skoleorganisationer fra Tyskland, Frankrig, Østrig, Finland 

og Sverige. Det internationale arbejde for at fremme praksislæring er en del af FFP’s 

vedtægtsbestemte formål. 

Indstilling: Det indstilles, at FFP retter henvendelse til IPSO med henblik på at tilknyttes foreningen 

om ikke som medlem (fordi vi ikke er en skoleforening) så i en anden form, fx som tilforordnet.  

Beslutning: Bestyrelsen følger indstillingen, og understreger samtidig fokus på konkrete kontakter 

og samarbejder mere end formelle foreningsaktiviteter mv. 

 

5. Næste møde og eventuelt: 

Næste møde fastsættes mhp. behov omkring generalforsamlingen. 

 

6. Punkter i forlængelse af bestyrelsesinternat 

Arbejde med foreningens afsæt og fundament: Bestyrelsen besluttede at igangsætte et arbejde 

omkring foreningens afsæt og fundament, hvor arven fra produktionsskolepædagogik formuleres 

mindre indforstået og i mere almene begreber, samt hvor praksislæringsbegrebet, som FFP skal 

arbejde for at fremme, defineres tydeligere og mere afgrænset.  

Sekretariatet samt arbejdsgang ml. sekretariat og bestyrelse: Sekretariatet består af en 

sekretariatsmedarbejder, foreningens sekretær samt formanden. Sekretariatsmedarbejder 

refererer direkte til foreningens sekretær, og formanden involveres i strategiske drøftelser og 

beslutninger samt økonomiske dispositioner. Bestyrelsen besluttede en arbejdsgang mellem 

sekretariat og bestyrelse, hvor snitfladen er, at sekretariatet driver foreningen, og inddrager 

bestyrelsen efter behov. Konkret er forventningen 2 årlige bestyrelsesmøder (det ene gerne som 

internat), generalforsamling samt ad hoc-møder. I den beskrevne snitflade ligger en tillid fra 

bestyrelsen til sekretariatet, men også en opmærksomhed på at sekretariatet kan trække på de 

kompetencer, der ligger i bestyrelsen.  
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