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Oktober 2015 

Produktionsskolernes forslag i forbindelse med finanslovsforhandlinger 2016: 

Der skal gives bedre mulighed for at unge der deltager i et målrettet forløb på 

produktionsskolen kan gå på produktionsskolen udover 1 år, hvis det skønnes at 

der er et uddannelsesmæssigt behov herfor. Det kan ske ved at udvide den kvote 

produktionsskolerne allerede har til forlængede forløb 

Forslag: 
Den nuværende varighedsbegrænsning fastholdes, men den nuværende kvote på 10 % af 
produktionsskolens samlede årselevtal i det forudgående finansår, inden for hvilken der i særlige 
tilfælde kan medregnes ophold af længere varighed, udvides til 20 % fra og med 2016.  
Dette sker især for at understøtte gennemførelse af de på produktionsskolerne udviklede målrettede 
forløb med henblik på unges opkvalificering til at starte på en erhvervsuddannelse efter de nye 
adgangskrav som følge af EUD-reformen, herunder unge, der allerede har opbrugt deres tid (12 
måneder) på en produktionsskole. 
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Nuværende lovkrav 
Produktionsskoler er underlagt et lovkrav om at elever maksimalt må gå et år på en 
produktionsskole, med en undtagelse der betyder at en kvote af elever kan få et forlænget forløb 
udover 1 år, hvis der er et uddannelsessigte med forlængelsen. Den kvote hver enkelt 
produktionsskole råder over er den tid der svarer til 10 % ad forrige års årselevtal. En 
produktionsskole med 100 årselever vil altså råde over det timetal, der svarer til 10 årselever til 
forlængelse af forløb året efter.1 
 
Produktionsskolerne har løbende ind- og udslusning, og langt hovedparten af eleverne opholder sig 
i gennemsnit ca. 6 mdr. på produktionsskolen inden de eksempelvis udsluses til uddannelse. Det vil 
sige, at det er en mindre del af produktionsskolernes målgruppe, der har behov for at få forlænget 
opholdet på en produktionsskole.2 
 
 
Baggrund for at få en udvidelse af kvoten 
Som det fremgår af bilag 2 kan man se at produktionsskolerne samlet set ikke udnytter 10 % 
kvoten, og det kan derfor undre. at man ønsker at få forhøjet kvoten. I produktionsskoleforeningen 
er vi af den overbevisning at grunden til at den nuværende kvote ikke udnyttes fuldt ud hænger 
sammen med at udfordringerne for de enkelte produktionsskoler er meget forskellige, og derfor 
viser det samlede billede at den nuværende kvote ikke udnyttes. Der er desuden stillet en lang 
række nye krav til produktionsskolerne i forbindelse med vedtagelsen ag EUD reformen, som vi 
mener, vil være vanskelige at opfylde, hvis ikke en større gruppe af produktionsskolens elever får 
mulighed for at få forløb udover et år. 
 
PSF foreslår derfor med følgende begrundelser at kvoten udvides: 
 

1. Etårsreglen på produktionsskolerne er ”livsvarig”. Det betyder, at den store gruppe af unge i 
20-25 års alderen uden en ungdomsuddannelse, der får et uddannelsespålæg, ikke kan få et 
uddannelsesafklarende forløb på produktionsskolen, hvis de tidligere har opbrugt deres 
produktionsskoletid. Med de øgede krav der stilles for at påbegynde en erhvervsuddannelse 
– og i disse unges tilfælde direkte ind på G2 – vil det give god mening, at de tilbydes et 
målrettet forløb på produktionsskolen først. Det fordrer at produktions-skolerne har 
mulighed for at forlænge produktionsskoletiden ud over et år. 
 

2. Med de øgede krav til optagelse på EUD (2 i dansk og matematik), er der en stor gruppe 
unge som kommer direkte fra folkeskolen og som er motiverede for en erhvervsuddannelse, 
men ikke har de faglige forudsætninger3. Disse elever skal, ifølge forliget om EUD reformen, 
have et tilbud om et målrettet forløb på produktionsskolen. Denne gruppe af elever har 
behov for at blive tændte på et fag igennem det praktiske arbejde på produktionsskolens 

                                                           
1
 Se bilag 1 

2
 Se bilag 2 

3
 Det drejer sig i øjeblikket om 50-60 % af eleverne på produktionsskolerne, der ikke har 2 i dansk og matematik 
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værksteder, og først herefter i gang med det målrettede forløb mod G2. Der vil uden tvivl 
blive behov for at forlænge forløbet på produktionsskolen for en del af disse unge, for at 
sikre de kommer sikkert ind på erhvervsuddannelsen samt senere (efter 20 uger) kan klare 
overgangskravene til hovedforløbet. 
 

3. Kontanthjælpsreformen øger presset på tilbud, som har et praktisk udgangspunkt, hvor man 
kan lære dansk og matematik med udgangspunkt i aktiviteterne på værkstederne, og 
dermed klæde de unge på til at klare den centralt stillede anvendelsesorienterede prøve. 
Når en deltager, som ikke imødekommer adgangskravene til erhvervsskolen, er i et 
målrettet forløb på produktionsskolen, vil en del af forløbet bestå i værkstedsintegreret 
undervisning i dansk og matematik. En optagelsesprøve vil således være en naturlig 
afslutning og dokumentation af det arbejde, der er gjort i det målrettede forløb på 
produktionsskolen. 
 

4. Produktionsskolerne står for en anden vej til uddannelse. Vi lægger stor vægt på høj 
faglighed og kvalitet, men vores pædagogiske tilgang er, at dette skal ske via en praktisk vej, 
således at produktionsskolerne kan løfte netop de unge, der ikke profiterer af traditionel 
boglig undervisning. At muliggøre at den centralt stillede prøve kan tages på 
produktionsskolerne vil være en styrkelse af den anden og praktiske vej til uddannelse. 
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Bilag 1 

Gældende bestemmelser om etårsreglen (fremhævet med fed skrift) 

§ 11. Tilskud i henhold til § 10, stk. 1, ydes som fast tilskud pr. årselev med beløb, hvis størrelse 

fastsættes på de årlige finanslove. Ved beregningen af årselever indgår deltagere inden for 

produktionsskolernes målgruppe, jf. § 1, stk. 1, 2. pkt., dog ikke deltagere, for hvem skolen 

opkræver betaling efter lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. 

Stk. 2. Ved beregningen af årselever kan der for den enkelte deltager højst medregnes et års 

produktionsskoleophold. Ved beregningen heraf indgår såvel det aktuelle produktionsskoleophold 

som eventuelle tidligere ophold på samme eller andre produktionsskoler, herunder eventuelle forløb 

som led i en fri ungdomsuddannelse. Forløb som led i en erhvervsgrunduddannelse, samt forløb som 

led i aktivering i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indgår ikke i beregningen. 

Stk. 3. Ved beregningen af årselever indgår ikke elever fra folkeskolen, der deltager i 

undervisningsforløb i henhold til folkeskolelovens § 9, stk. 4. 

Stk. 4. Ved beregningen af årselever indgår ikke deltagere under 18 år, i det omfang de i medfør 

af § 2, stk. 7, følger almen voksenuddannelse eller anden undervisning, hvortil kommunen efter 

anden lovgivning skal yde tilskud eller afholde udgifterne. 

Stk. 5. Inden for en kvote, der udgør 10 pct. af produktionsskolens samlede årselevtal i det 

forudgående finansår, kan der i særlige tilfælde medregnes ophold af længere varighed. For skoler, 

der ikke har haft aktivitet i det forudgående finansår, beregnes kvoten på baggrund af det forventede 

årselevtal. 

Stk. 6. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om beregningen af årselever, 

herunder om beregning af 1-års-reglen i stk. 2, og om meddelelse af tilladelse til ophold af længere 

varighed samt om, hvilken tilknytning eleverne skal have til Danmark for at indgå i 

årselevberegningen. 

Stk. 7. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at undervisning i medfør af 

§ 2, stk. 7, ikke indgår i årselevberegningen. 

 

 

 

 



5 

 

Bilag 2 

Lidt statistik  

Opholdstiden 

Desværre er der endnu ikke statistik længere end til og med 2009. Tallene for opholdstiden 

nedenfor bygger på antallet af deltagere med afsluttet ophold i de pågældende kalenderår: 

2007:  8.851 personer 
2008:  9.520 personer 
2009:  10.261 personer 
 

Som det ses, er det alene ca. ¼ af deltagerne, som har ophold af en varighed ud over 6 måneder, 

hvoraf nogle (i statistikken ca. halvdelen) har fortsat i en gennemsnitlig kortere periode ud over de 

12 måneder.  
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Den hidtidige udnyttelse af 10 % -kvoten. 

Nedenfor ses en oversigt over den procentuelle udnyttelse af 10%-kvoten i årene 2008-2014. 

Det antal årselever, som den maximale kvote beregnes af, omfatter såvel ordinære som aktiverede 

årselever. Antallet af det faktiske forlængelser er ligeledes opgjort i årselever. Opgørelserne 

omfatter samtlige produktionsskoler og beror på tal fra Undervisningsministeriet. 

 

 

 

I næste tabel ses en oversigt over de seneste 2 år, dels kvotens faktiske størrelse og det faktiske 

antal årselever, som der er udbetalt tilskud til.  Som det ses, er der i 2013 brugt ca. 15 mio.kr. 

mindre, end hvis kvoten havde været udnyttet fuldt ud; i 2014 ca. 12,5 mio.kr. mindre. 

 

2013 
 

2014 
 

 
Årselever Beløb Årselever Beløb 

Max kvote 10 % 770 70.840.000 745 68.540.000 

Faktisk udnyttelse 600 55.200.000 587 54.004.000 

 

Bemærkning: I denne og den følgende oversigt er anvendt en afrundet takst på 92.000 kr. pr. årselev 

svarende til summen af undervisningstaxameter og bygningstilskud på det tekniske finanslovsforslag for 

2016. 
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Bilag 3 

Anslåede omkostninger ved udvidelse af kvoten. 

 

 

2016   

 
Årselever Beløb 

Anslået max. kvote 20 % 1500 138.000.000 

Anslået faktisk 
udnyttelse 53 % 800 73.600.000 

 

Ovenfor ses en oversigt med en anslået kvote for 2016 (med udgangspunkt i forventet aktivitet for 

2015, hvoraf kvoten skal beregnes).  

Det forudsættes, at der i retningslinjer for anvendelse af kvoten præciseres, at den kan anvendes, 

når der er behov for forlængelser af målrettede forløb.4 

Herefter anslås der at ville være en faktisk udnyttelse på omkring 800 årselever i 2016. Dette svarer 

til en stigning på omkring 200 årselever (18,4 mio. kr.) og 55 flere årselever end den maximale kvote 

i 2014 (7 % over 10%-kvoten). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
  Statstilskudsbekendtgørelsens § 5. Skolen kan kun meddele tilladelse til produktionsskoleophold ud over et år i henhold til 

lovens § 11, stk. 4, hvis der foreligger helt specielle forhold af uddannelsesmæssig karakter. Det skal fremgå af forløbsplanen for 
deltageren, at der er særlige uddannelsesrettede forhold, som begrunder en overskridelse af et produktionsskoleforløbs normale varighed. 
En kopi af forløbsplanen skal foreligge, sådan at revisor kan attestere, at begrundelsen er indført i forløbsplanen. 


