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Anbefalingerne fra Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddan-

nelse  
PRESSEMEDDELELSE 

 

 

I Produktionsskoleforeningen ser vi ekspertgruppens anbefalinger som et meget posi-

tivt udspil i forhold til at styrke det forberedende område. Grundlæggende udtrykker 

forslaget en anerkendelse af en ligeværdig anden og praktisk vej henimod uddannelse 

og beskæftigelse. Det gælder lige fra en ny målsætning, der rummer alle unge, og til 

en afslutning af Forberedende Uddannelse med fagprøve efter 2 år, eventuelt efter et 

forlænget forløb. Det tegner godt og ambitiøst, og vi er enige i, at rigtig mange af ek-

spertgruppens anbefalinger vil styrke både sammenhæng og kvalitet til gavn for de 

unge og aktørerne på området. 

 

Hvor er knasterne så? I Produktionsskoleforeningen har vi i den seneste tid påpeget en 

række mærkesager ift. at styrke det forberedende område: 

 

 Vi skal styrke den praktiske vej til uddannelse 

Produktionsskolernes praksispædagogik med reel produktion og forpligtende 

arbejdsfællesskab står tydeligt frem i den Forberedende Uddannelse. Det er 

vigtigt, fordi en stor gruppe unge har brug for en anden vej end den skole-

bænk, de kender.  

 

 Statslig finansiering er nødvendig for at sikre ensartethed og kvalitet på 

tværs af landet 

Ekspertgruppen anbefaler en delt finansiering mellem stat og kommune, lige-

som vi kender fra produktionsskolernes nuværende finansieringsmodel. Det 

vil sikre balance mellem kommunalt ansvar og statslig styring, og vi mener, at 

modellen med fordel kan bredes ud på hele området. 

 

 Det forberedende område skal friholdes for 2 % omprioriteringsbidraget 

Når der lægges op til markante ændringer, skal der være penge til at finansiere 

forandringerne. Derfor skal det forberedende område friholdes for det 2 % 

omprioriteringsbidrag, uddannelsesområdet har været påtvunget over en år-

række.  

 

 Den lokale forankring 

Den nærhed og lokale forankring, som vi kender fra produktionsskolerne i dag 

er vigtig og skal bevares. Institutionerne skal ligge tæt på den målgruppe, som 

Forberedende Uddannelse henvender sig til.  

 

 



 

 

 

 

Ovenstående punkter er langt hen ad vejen med i anbefalingerne, men vi vil fastholde 

opmærksomheden på dem, fordi de er afgørende vigtige for, at de mange tiltag og for-

andringer faktisk kommer til at styrke området.  

Vi henviser i øvrigt til det vedlagte notat: Bedre veje til en ungdomsuddannelse, Pro-

duktionsskoleforeningens bemærkninger til ekspertgruppens anbefalinger, hvor vi ud-

dyber vores bemærkninger til ekspertgruppens anbefalinger. 

 

Med venlig hilsen 

Axel Hoppe 

Sekretariatsleder 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsskolen – en anden vej til uddannelse 

Produktionsskolerne tilbyder individuelle forløb, der tager udgangspunkt i, hvad den 

unge kan og hvordan den unge når sit mål. Læringsmiljøet udspringer af det praktiske 

arbejde i mindre værkstedsenheder, men suppleres af et stærkt og sammenhængende 

ungdomsmiljø på skolen. Målet for produktionsskoleforløbet er deltagerens faglige, 

personlige og sociale udvikling.  

Produktionsskoleforeningen er produktionsskolernes interesseorganisation. Dens for-

mål er at styrke og udvikle produktionsskoleformen som en landsdækkende lokalfor-

ankret skoleform.  

 

Kontakt  

Produktionsskoleforeningen 

Hjemmeside: www.psf.nu, mail: psf@psf.nu, telefon: 75822055 

For udtalelser til presse, kontakt sekretariatsleder Axel Hoppe, mail: axel@psf.nu, 

mobil 28 95 21 20 
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