Indsatsområde i 2018.
Grundlæggende store forandringer venter forude! Og når forandringens vinde blæser, så sætter vi sejl!
Forberedende Grunduddannelse er vores nye mission og det skal være den praktiske vej.
Aftalepartiernes klare ambition med reformen ” bedre veje til uddannelse og job” , der bygger på en
videreførelse af de nuværende stærke faglige miljøer på en række forskellige uddannelsesinstitutioner
herunder denne produktionshøjskole.
I snart mange måneder har vi haft fokus på den forestående proces om etablering af dækningsområder,
institutioner og skoler i forhold til, at gøre klart, hvordan RPHS reelt er stillet under udmøntning af
aftaleteksten.
Det er en kompliceret proces vi står over for og processen skal stå på skuldrene af det særlige vi kan på
produktionshøjskolen. Vi skal tage udgangspunkt i vores medarbejdere, bygninger etc. tillige med dele af
særligt VUC’ s ditto. At aftalen ansvarliggør kommunerne (KKR) som en slags tovholder på processen
ændrer ikke på, at produktionsskolerne er skrevet ind som en helt central aktør i processen, og i
etableringen af den kommende FGU. Det må være vores udgangspunkt. Bestyrelsen på RPHS ønsker vi skal
arbejde for at have en FGU skole på i Ringsted kommune.
Vi har allerede et stærkt uddannelsesfagligt ungdomsuddannelsesmiljø, med stor viden om de udsatte
unge, der kan spille sammen med reformens intention. Vi er en af de førende skoler indenfor praksisnær
læring. Vores specialviden om målgruppen og vores metodikker i det pædagogiske arbejde har givet
resultater og vi har bygget bro til de omgivende uddannelsesinstitutioner og til arbejdsmarkedet. Vi har et
Center for Situeret læring og vi viden deler gerne med de beslægtede faggrupper, der er vores
samarbejdspartnere i arbejdet hen mod nye nationale målsætninger på ungdomsuddannelsesområdet.
Jeg forlader mig under alle omstændigheder på, at vores stærke samarbejde med Ringsted kommunen,
Ringsted Erhvervsforum, ungdomsuddannelserne herunder UU også i en ny model vil kunne underbygge at
praksisfællesskabet og praksispædagogikken udnyttes til gavn og glæde først og fremmest for de unge,
men også for læringsmiljøerne i bredeste forstand overalt i kommunen.

