
 

Foreningen til fremme af praksislæring 

Referat af generalforsamling afholdt virtuelt d. 23/10 2020 

 

1. Valg af dirigent 

Ole Sohn blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og 

beslutningsdygtig. Dernæst gennemgik han det tekniske ift. at GF blev afholdt via Zoom (fx hvordan man 

kommer til orde). 

 

2. Valg af referent 

Michael Bjergsø blev valgt som referent. 

 

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forgange år. I beretningen greb formanden tilbage til 

afsættet for vores ny forening – Produktionsskoleforeningens lukning som følge af en ny reform og 

ambitionen om at anvende de tilbageværende midler i PSF til at fastholde og videreføre de erfaringer og 

den viden omkring praksislæring, som fandtes i produktionsskoleregi. Dermed såvel et naturligt fokus på 

Forberedende Grunduddannelse, men også at foreningen er skabt med et bredere sigte til folkeskolen, 

andre ungdomsuddannelser samt arbejdsmarkedet og virksomhederne. Dernæst redegjorde formanden for 

det første års aktiviteter, som i høj grad har været etablering, men også begyndende formidlende og 

faciliterende aktiviteter (bl.a. på FGU-institutioner). Men det har også handlet om at blive skarpe på, 

hvordan vi ser praksislæring. Dette har mundet ud i et fundament for praksislæring, som formanden 

gennemgik. Til sidst formulerede formanden bestyrelsens perspektiver for det kommende år, herunder at 

bestyrelsen lægger op til i 2021 ikke at uddele midler i medfør af § 7, men i stedet vil anvende op til 

200.000 kr. på initiativer, der fremmer praksislæring (fx caféarrangementer, temadage etc.).  

Efter beretningen fulgte en række indlæg, og hovedpointerne gennemgås herunder: 

Peter Koudahl bad formanden uddybe de diskussioner, bestyrelsen har haft omkring forholdet mellem 

arven fra produktionsskolerne og foreningens bredere sigte. Formanden svarede, at det er vigtigt, at FFP 

respekterer arven uden at blive en tilbageskuende forening. Og at der i bestyrelsen er enighed om at FGU 

er et logisk første område at kigge til, men at foreningen også skal kigge bredere end det, herunder at 

erhvervsskoleområdet er oplagt i lyset af bl.a. manglen på faglærte. 

Claus Bendtsen pegede på det pædagogiske som fokus for foreningen; der er brug for at bygge forståelse 

og tankegods op som en kvalificering af praksislæring, og hvad vi kan med praksis.  



Henning Salling-Olesen glædede sig i forlængelse af Peter Koudahls indlæg over, at FFP viderefører 

erfaringer fra produktionsskolerne. Særligt i lyset af at skolastificeringen af uddannelsessektoren er 

udbredt, er der behov for at diskutere netop de erfaringer og gøre det konkret ned i hvert område. 

Gunvor Auken understregede det sociale og politiske element, der også knytter sig til praksislæring, nemlig 

at der er ca. 50.000 unge uden for uddannelse og beskæftigelse, samt at vi står for at mangle både varme 

og kloge hænder. Her skal FFP også spille en rolle. 

Formanden takkede for indlæggene, og lagde i sin afsluttende bemærkning op til, at den ny bestyrelse skal 

arbejde videre med FFP’s fundament for praksislæring og se på evt. justeringer af vedtægterne (ift. 

balanceringen mellem produktionsskole-arven og det bredere sigte), arbejde med medlemsmodeller 

(individuelt og institutioner/organisationer), men også skal præsentere en handleplan, der mere konkret 

skitserer, hvordan foreningen skal disponere og prioritere ift. indsatser. 

Beretningen blev godkendt. 

 

4. Godkendelse af regnskab 

Lise Dahl Christensen gennemgik regnskabet (realiseret forbrug). Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 

Lise Dahl Christensen gennemgik budget. 

Efter enkelte spørgsmål og kommentarer, konkluderede formanden, at vi som ny forening vil have fortsat 

opmærksomhed på at etablere os også administrativt. Det er bl.a. at undersøge om foreningens midler kan 

placeres på en måde, der nedbringer de uforholdsmæssigt store udgifter til gebyrer og renter, og det er en 

fortsat opmærksomhed på at have skarpe linjer mellem FFP og den institution, hvor foreningens sekretariat 

er placeret, fx ved at have interne bilagskontrollører. Kontingent fastsættes på næste generalforsamling, 

dvs. det vil indtil da fortsat være 0,- kr. 

Budgettet blev godkendt. 

 

6. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer, suppleanter mv. 

Den siddende formand og bestyrelse modtog alle genvalg, og desuden var Bent Raun opstillet som 

kasserer. Claus Bendtsen og Gunvor Auken stillede op som suppleanter. Alle opstillede kandidater 

præsenterede kort sig selv, og alle blev valgt. Den ny bestyrelse inkl. suppleanter ser således ud: 

• Gert Møller, formand (Direktør FGU Syd- og Vestsjælland) 

• Bent Raun, kasserer (tidl. Forstander på Randers Produktionshøjskole) 

• Ole Sværke (Skoleleder, FGU Nordsjælland) 

• Tina Jul (Medarbejder, FGU Aalborg) 

• Søren Janns (Medarbejder, FGU Hovedstaden) 

• Sven Irgens (tidl. Forstander på Produktionshøjskolen Marienlyst) 

• Peter Koudahl (Uddannelseschef, TEC) 



• Kim Kabat (Direktør, FGU Østjylland) 

• Claus Bendtsen, suppleant (Direktør, FGU Århus) 

• Gunvor Auken, suppleant (Tidl. Socialrådgiver og politiker) 

Ernest & Young blev valgt som revisor. 

 

7. Indkomne forslag 

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag til vedtægtsændring: 

§ 17 Ved ophævelse af foreningen uddeles evt. tilbageværende midler i overensstemmelse med foreningens 

formål. 

Formanden gjorde kort rede for baggrunden: Til trods for at bestyrelsen egentlig havde besluttet ikke at 

kigge på vedtægterne ved denne første generalforsamling, begrundes forslaget i, at som almennyttig 

forening er det et vigtigt signal at sende, at foreningens midler uanset hvad vil anvendes i 

overensstemmelse med foreningens formål. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

8. Eventuelt 

Ingen punkter. 

 

Formanden takkede for deltagelsen, og udtrykte glæde og forventning til det forestående arbejde med den 

ny bestyrelse og med foreningen i bredere forstand! 

 

2022-10-27, referent: Michael Bjergsø 


