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Orientering vedr. KL’s udspil Godt på vej – Alle unge skal med 

Kommunernes Landsforening (KL) har i dag offentliggjort deres udspil Godt på vej – Alle unge skal med, 

som er kommunernes bud på, hvordan fremtidig organisering af det forberedende område bedst 

muligt sker (det er vedhæftet). Først og fremmest fortjener KL ros for at sætte fokus på den 

problemstilling, som vi selv er stærkt optaget af, nemlig hvordan vi får alle unge med, hvordan vi 

skaber sammenhæng i de unges forløb og hvordan vi får flere unge klar til uddannelse og 

beskæftigelse – ikke mindst erhvervsuddannelse. Det hilser vi velkommen! 

I deres udspil lægger KL op til en kommunalisering af alle forberedende tilbud både styringsmæssigt, 

myndighedsmæssigt og økonomisk. Således anbefaler de ét myndighedsansvar, som de mener, bør 

ligge i kommunen, samt på en finansieringsform, som ligner den, vi kender fra EGU-området i dag (dvs. 

en kombination af bloktilskud og statslig refusion pr. elev). Organisatorisk og indholdsmæssigt 

anbefaler KL én kommunal indgang, som visiterer, vejleder og lægger plan for den unges forløb, og de 

foreslår etableringen af ét forberedende tilbud, ”Den forberedende ungdomsuddannelse”, som 

kommunen altså skal have ansvaret for og myndigheden over.  

Vi finder det i Produktionsskoleforeningen formålstjenstligt at gøre enkelte bemærkninger omkring 

nogle af de problemstillinger, som KL med deres oplæg kommer ind på (uden at vi dermed skal 

gennemgå alle berørte områder). Bl.a. fordi det er centrale spørgsmål, som I også drøfter lokalt med 

og i forhold til jeres kommune og samarbejdspartnere. 

 

1. Den manglende effekt af de eksisterende tilbud? 

KL har for nylig gjort klart, at de får for lidt for pengene, når de sender unge i de forberedende forløb 

(således Altinget d. 17. januar), og i deres udspil peger de indledningsvis på det samme. Hertil er flere 

ting at sige: 

Produktionsskolerne gør en forskel! Ser man på udslusningen fra produktionsskolerne kommer 47 % 

videre i enten ordinær uddannelse eller beskæftigelse (og de 20 % i ordinær erhvervsuddannelse) 

mens 20 % går videre i andre uddannelsesforberedende aktiviteter (fx grundskole). Det er faktisk gode 

tal – også når man sammenligner med andre tilbud (hvilket i øvrigt er meget vanskeligt pga. forskellige 

målgrupper, rammer etc.). Kigger man på de 10 bedst præsterende produktionsskoler ligger 

udslusningen til ordinær uddannelse eller beskæftigelse helt oppe på 59,4 %. Så kommunerne får 

faktisk en hel del for pengene, når de sender unge på produktionsskolerne!  

Problemerne i det nuværende system ligger ikke i de enkelte institutioner! Man kunne pege på mange 

ting, der danner barrierer for de unges forløb hen imod ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Tre 

centrale problemstillinger er for os at se følgende 



 

 

 Manglende anerkendelse af at praktiske adgangsveje er nødvendige. F.eks. for de unge, der er 

skoletrætte, eller for de unge, der af forskellige grunde dropper ud af erhvervsuddannelserne. 

Der har været et skarpt fokus på uddannelse og skolekompetencer – også for de unge, der reelt 

ikke er klar. 

 Manglende sammenhæng og fleksibilitet, bl.a. i form af forskellige lovgivninger og rammer. Det 

giver en stor risiko for silo-tænkning og for at sætte systemerne før den unge, og konkret 

mangler overgangene mellem de forskellige tilbud sammenhæng og fleksibilitet. 

 Skæve finansierings- og incitamentsstrukturer, der fjerner fokus fra den unges behov. Nogle 

tilbud er kommunale, andre statslige og andre igen en blanding mellem de to – det medfører et 

fokus på økonomi og udgifter, som ikke har at gøre med den unges behov. 

Når mange institutioner faktisk gør et rigtig godt stykke arbejde og med rigtig gode resultater, er det 

ofte på trods af et system, der på mange måder gør arbejdsvilkårene svære.  

Kommunernes parallelsystem af tilbud og forløb er med til at gøre det forberedende område 

uoverskueligt, usammenhængende og ineffektivt. I kommunerne har man i dag en underskov af 

projekter, ’småforløb’ og indsatser, som kommunerne varetager gennem typisk UU eller jobcenteret, 

nogle gange i samarbejde med arbejdsmarkedet eller erhvervsskolen. Det er tilbud, der retter sig mod 

den samme målgruppe som systemet allerede har et tilbud til, og som i stedet for at bakke op derfor 

kommer til at konkurrere; enten direkte i en kamp om de unge og de afsatte ressourcer, eller indirekte 

ud af ren og skær (og forståelig) uvidenhed om, hvad der ville være det rette tilbud til den unge. Med 

andre ord er kommunerne i dag en væsentlig medvirkende årsag til at tilbuddene ikke anvendes 

hensigtsmæssigt og effektivt. 

 

2. Statslig eller kommunal finansiering 

KL lægger i deres udspil op til en ’kommunalisering’ af området med ensartet finansiering med en 

kombination af bloktilskud og statslig refusion pr. elev. Vi ser to andre scenarier på området, som er 

hhv. rent statslig finansiering som det er gældende på ungdomsuddannelsesområdet, eller en 

blandingsøkonomi som vi kender den fra produktionsskolerne. 

I Produktionsskoleforeningen har vi tidligt anbefalet en ensartet statslig finansiering på 

produktionsskole, EGU og KUU (jf. bl.a. En anden vej til uddannelse). Det har vi gjort, fordi vi lægger 

stor vægt på at sikre en ensartethed hen over landet, og det mener vi bedst sikres via centralt fastsatte 

rammer samt statslig taxameterfinansiering. Der er en række eksisterende eksempler på, at den 

stærke kommunale forankring afstedkommer uensartede tilbud og muligheder for de unge – det ser vi 

på EGU- og STU-området, hvor tilgængelighed og kvalitet i uddannelsesforløbene – og dermed 

vilkårene og mulighederne for de unge – er markant forskellige henover landet. En så stærk kommunal 

forankring, som KL lægger op til, vil derfor ikke rydde op på det forberedende område, men vil 

tværtimod åbne for en uensartethed på området. 



 

 

Når det er sagt, lægger vi selvfølgelig stor vægt på et godt og tæt samarbejde med kommunen, 

herunder at kommunen er repræsenteret i bestyrelsen og at den lokale forankring også i så henseende 

er stærk! Det har stor betydning for produktionsskolerne i dag, og det vil det også have fremefter. 

 

3. Anerkendelse af den ny uddannelse! 

Skitseringen af ’Den forberedende ungdomsuddannelse’ i KL’s udspil lægger op til en markant 

statusforringelse af det forberedende område. Dels fjerner man uddannelsesidentitet og 

institutionsidentitet for de unge, når man i stedet sætter forløb sammen af moduler, der reducerer de 

forskellige aktører til leverandører ud fra et specifikt behov. Derudover giver den entydige visitations-, 

vejlednings- og planlægningsret hele modellen et præg af klientgørelse af den unge. Oveni købet 

fjernes også retskrav på området – de erstattes af individuel vurdering. Det er svært heri at se en 

status i at være en del af området – også fra de unges perspektiv – og det er svært at få øje på en 

anerkendelse af at nogle unge har brug for en anden vej, samt en anerkendelse af at det forberedende 

område har en positiv rolle at spille i uddannelsesbilledet. 

I Produktionsskoleforeningen har vi gennem lang tid arbejdet for en reel anerkendelse af det 

forberedende område som sådan, og i særdeleshed også en anerkendelse af at en stor gruppe unge 

har brug for en anden og praktisk vej til uddannelse. Det er bl.a. en pædagogik, der bygger på praktisk 

arbejde i værksteder, og hvor de unge rykker både fagligt, personligt og socialt i den konkrete 

opgaveløsning i et arbejdsfællesskab. Og det er mødet med et fag og en fagidentitet, som man bliver 

en del af. Det er også dansk og matematik – men i sammenhæng med det praktiske arbejde i 

værkstedet. Og det er muligheden for at tage et egentligt uddannelsesforløb i form af EGU, KUU eller 

PBE. Den pædagogiske praksis mener vi skal styrkes bl.a. ved at skabe en tydeligere ramme om de 

praktiske forløb og en bedre sammenhæng med det øvrige system. Det vil ikke alene give en større 

sammenhæng – det vil også give området en status og anerkendelse, som er væsentlig, både når vi 

taler effekter og når vi ser det ud fra de unge, der skal gå der. 
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