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Arkivmateriale. Produktionsskoleforeningen (tidligere Foreningen for Pro-

duktionsskole og Produktionshøjskoler)  
 

Foreningens vedtægter 

 

Referater 

Bestyrelsesreferater og referater fra Generalforsamlinger 1995-2019 

 

o – o – o  

Fortegnelse over alle Medarbejdere på produktionsskoler/produktionshøjskoler, Januar 2001 

 

o – o – o  

Skolefortegnelser 

Produktionsskolerne (skolefortegnelse) 1998 

Produktionsskolerne (skolefortegnelse) 1999 

Produktionsskolerne (skolefortegnelse) 2000 

Produktionsskolerne (skolefortegnelse) 2001 

Produktionsskolerne (skolefortegnelse) 2002-2003 

Produktionsskolerne (skolefortegnelse) 2004-2005 

o – o – o  

Årsskrifter 

Produktionsskolernes årsskrift 2000 

Produktionsskolernes årsskrift 2001 

o – o – o  

årsmødeprogrammer 

1997 

1998 

1999 

2002 

2003 

2004 
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2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

De resterende findes digitalt og kan udskrives til jer. 

 

Kursus- og konferenceprogrammer 

Konference om EGU & FUU & Brobygning, 1996 

Temarække 1996: Produktionsskolerne ny rolle nye perspektiver, 1996 

Landsdækkende Temadage Undervisning i værkstedet – hvordan, 1997 

Branchepædagogisk kursus for Medie fagene, 1997 

Branchepædagogiske kurser for musik, jordbrug & gartneri. 1997 

Branchepædagogisk kursus for Køkken Metal 

Landsdækkende temadage: Billeder af nutidens unge, 1998 

De unge – teknologi og produktionsskolen, 1998 

Almenundervisning Produktion / arbejde og vejledning i produktionsskolen – hvordan og med hvilket for-

mål? – et fremtidsværksted, 1998 

Produktionsskolernes efteruddannelsesuge, 1998 

Produktionsskolernes konferenceuge, 1999 

Introduktionskursus for nye medarbejdere, 1999 

Kursus for produktionsskolernes bestyrelser, 1999 

Pædagogisk Workshop, 1999 

Grib dagen – carpe diem, 1999 

Produktionsskolernes Bestyrelseskursus, 2000 

Udviklingsforløb for ledere: Vejen mod professionel ledelse i produktionsskolen, 2003 
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Vejen mod professionel ledelse Et udviklingsforløb for ledere af mindre selvejende uddannelsesinstitutio-

ner, 2004 

Vejen mod professionel ledelse i produktionsskolen – et udviklingsløb for ledere, 2005 

Produktionsskolernes kursuskatalog, udarbejdet i et samarbejde mellem FPP, CVU Fyn, DPL, 2005 

Produktionsskoleforeningens kursuskatalog 2015 

 

o – o – o 

2006: Axel Hoppe og PSF: Læring, dokumentation og værdisætning i produktionsskolen : Produktionsskole-

diskursen 

2009: Tina Thode: Når dokumentation skaber udvikling – en antologi 

2013: Nu ved jeg hvad jeg vil! Ramrigtigt.dk 

2014: Lene Buriel: Alle disse unge har en ting til fælles: De samler på sejre. Gør du? 

2015: Marianne Søgaard Sørensen og PSF: Projekt Nye spor til teknik : Historien om 3 unges vej til uddan-

nelse  

 

o – o – o 

Projekter og notater udarbejdet i foreningen og dens forløbere 

1990: Verner Ljung: Production schools in Denmark, notat 19. september, 1990 

1991:  PUS (Produktionsskolernes Udviklingsråd og Samvirke): Produktionsskolerne Beskrivelse og vejled-

ning Oktober 1991 

1997: Produktionsskolernes grundlag nu & fremover – et debatoplæg 

1997: Verner Ljung: Danske Produktionsskoler – en oversigt, konceptbeskrivelse af de danske produktions-

skoler, primært henvendt til samarbejdspartnere i udlandet 

1997: Minimumsprogram Debatoplæg, Arbejdsgruppen fra Hornstrup-seminar II Oktober 1997 

1998: Produktionsskolerne/Produktionshøjskolerne: Minimumsprogram : Produktionsskolernes fælles idé- 

og debatoplæg 

1998: Produktionsskoleværkstedet – et uddannelsessted : Et udviklingsprojekt af Foreningen for Produkti-

onsskoler og Produktionshøjskoler 1997, 1. delrapport, januar 1998 

1999: Produktionsskolernes fremtidige udvikling og finansiering, Foreningen for Produktionsskoler og Pro-

duktionshøjskoler, maj 1999 

2000: Sammendrag af konferencen: ”De unges vej i uddannelsessystemet og samarbejdet herom”, Vejstrup-

lund, d. 28. og 29. november 2000 

2003: Fortællingen om produktionsskolen – oplæg til stotytellingskoncept, Zentropa 
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2003: Produktionsskoletilrettelagt EGU – Ide og inspirationshæfte, Foreningen for Produktionsskoler og 

Produktionshøjskoler 

2004: En fornemmelse for stafet, dokumentationsfolder udarbejdet i forbindelse med en jubilæumsstafet, 

der rejste gennem landet ved skoleformens 25 års jubilæum. 

2005: Produktionsskoletilrettelagt EGU Kortlægning af barrierer og nye muligheder, maj 2005, FoU-

projektnr. 109025 

2007: Forsøgsprojektet ”Produktionsbaseret Lærlingeuddannelse” Afsluttende evaluering, september 2007 

2009: Meritgivende kombinationsforløb, FoU-projekt 122219 

2010: Charter for de danske produktionsskoler 

2010: Dele af grundforløb på produktionsskolen, FoU-Projekt 

2010: Produktionsskolens officielle selvforståelse – et 360 graders eftersyn … udefra, Oplæg af Steen Nep-

per Larsen til produktionsskolernes årsmøde, april 2010 

2012: Produktionsskoleforeningens Zine, Årsmødet 2012, projekt i samarbejde med Kaospiloterne 

2012: Produktionsskolernes indsatser i forhold til de nydanske elever : et inspirationskatalog 2012, projekt 

støttet af udviklingspulje under Dansk Folkeoplysnings Samråd 

2012:  Forbedre produktionsskoledeltageres muligheder for at gennemføre en erhvervsuddannelse, første 

del FoU projekt 127659 

2013: Produktionsskole er en anden vej til ungdomsuddannelse : Forslag til hvordan produktionsskolerne 

kan medvirke til at flere får en ungdomsuddannelse, og hvordan en ændret lovgivning kan understøtte det-

te. 

2014: Et internationalt perspektiv på almendannelse i Produktionsskolen, afsluttende rapport, projekt støt-

tet af udviklingspulje under Dansk Folkeoplysnings Samråd  

2015: Tune in! Værktøjskasse oversat og tilpasset til de danske produktionsskoler, output fra Leonardo Da 

Vinci projekt 

2015: Meritgivende Kombinationsforløb : Desk report angående: Eksisterende viden om de meritgivende 

kombinationsforløb mellem produktionsskoler og erhvervsskoler 2007-2015, udarbejdet for Undervisnings-

ministeriet 

2017: Bedre veje til en ungdomsuddannelse Produktionsskoleforeningens bemærkninger til ekspertgruppens 

anbefalinger 

2017: FGU – Bigger Pictures, 5 postkort med PSFs ønsker til FGU 

2018: Etablering af Forberedende Grunduddannelse (FGU) Vejledning for den første bestyrelses forberedelse 

af den nye FGU-institution 

2018: Forberedende Grunduddannelse (FGU) Om uddannelsen og etableringsprocessen 

o – o – o 
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Publikationer og rapporter om produktionsskoler, udgivet af andre 

1999: En samling notater tilknyttet OECD rapporten om overgangen fra uddannelse til arbejdslivet, herun-

der den Workshop Gert Møller og Verner Ljung afholdt i Washington D.C. i februar 1999: The Korsør Produ-

ction School and the Danish Production Schools. 

 

1010-15: Projekt Skoleudviklingssamtalen. Rapporter fra 34 udviklingsbesøg på produktionsskoler. 

2012: Fastholdelseskaravanens indsatser på produktionsskoler 2008-2012 

2013: Evaluering af Produktionsskoleprojektet – Værkstedslærerne, Udarbejdet af konsulentfirmaet Lilhau-

ge Svarrer i samarbejde med Taleinstituttet Region Nordjylland 

 

 

o – o – o 

 

Enkelte skoler: jubilæumsskrifter og andre publikationer 

 

Sørensen, Marianne Søgaard: Kompetenceafklaring og kompetenceudvikling – et EU-Socialfondsprojekt på 

Korsør ProduktionsHøjskole år 2002-2003, 2003 

Sørensen, Marianne Søgaard: Omstilling til nye vilkår i produktionsskolen – et kompetenceudviklingsprojekt 

på Århus Produktionsskole, 2001 

  

 

 

Tilføjet: 

• 4 transskriberede interviews i forbindelse med en analyse af skoleformens ideologiske grundlag: 

o Niels Jacobsen, medforfatter til ’Hvidbog om produktionsskolerne’ og mangeårig forstander 

på Kalundborgegnens Produktionsskole 

o Kjeld Rommerdahl, tidligere forstander på Kalundborgegnens Produktionsskole og senere 

mangeårig forstander på Svendborg Produktionshøjskole / Produktionsskolen Sydfyns Er-

hvervsforskole 

o Mogens Thyge Jensen, tidligere ungdomsskolelærer, med i kommissionen bag rapporten 

’Forsøg med kombinerede undervisnings- og produktionsprogrammer’ og bidragyder til 

’Hvidbog om Produktionsskolerne’ 

o Lars Engberg, fuldmægtig i Undervisningsministeriet, med i baggrundsgruppen til ’Hvidbog 

om produktionsskolerne’ og bidragyder til rapporten 

• Oplæg om skoleformens historie holdt af Kjeld Rommerdahl på Forstanderkredsen årsmøde 2018. 

• Upubliceret manuskript (tror jeg) af Jens Krogh: ’Historien er til for vor skyld : Rødder : Med bag-

grund i den selvejende institution Produktionshøjskolen i Svendborg Iglemosegård’ 
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•  Skolehåndbog fra Svendborg Produktionshøjskole, 1992 med afsnit som: ’Skoleform og skolesyn’, 

’Den historiske dimension’, ’Produktionshøjskolens betydningsunivers og mål’ 

• Lille publikation fra CEDEFOP: ‘Production schools in Denmark’ af Hans Joachim Petzholdt. 

• Notat: Produktionshøjskolen – historie, skolesyn og pædagogik 

 


