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Materiale om lærlinge på FGU
(FGU-baseret erhvervsuddannelse)
/Michael Bjergsø
I dag har over halvdelen af produktionsskolerne
lærlinge på et eller flere værksteder – det, vi kender som Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE). Det vil fortsat være en mulighed i
FGU – nu under navnet FGU-baseret erhvervsuddannelse.
Den særlige form for erhvervsuddannelse har efterhånden eksisteret en del år, og det handler
kort fortalt om, at man på produktionsskolen
(fremadrettet FGU) kan give unge en helt normal
erhvervsuddannelse – men tilrettelagt på en særlig måde, idet eleven tager grundforløbet på FGUinstitutionen som en grundlæggende praktisk oplæring, og derefter også tager praktik-delen på
FGU-værkstedet. Dvs. FGU-institutionen har rollen som virksomhed, mens erhvervsskolen er uddannelsesejer.
Dette er ikke en konkurrencesituation til erhvervsskolerne, idet målgruppen til FGU-baseret
erhvervsuddannelse er de unge på FGU, som efter skolens vurdering er dygtige nok til at gennemføre en erhvervsuddannelse – MEN som efter skolens vurdering ikke er rustet til at gennemføre den på en erhvervsskole. På FGU kan de få et
uddannelsesforløb, der ikke går på kompromis
med niveau, men som giver en anden ramme og
en større nærhed, som nogle unge bedre kan trives og vokse i.

– fremadrettet FGU-baseret erhvervsuddannelse
– har bl.a. været, at
✓ Det har løftet værkstedernes kvalitet at
skulle imødekomme højere krav – og bl.a.
har det åbnet mulighed for større og sværere produktioner, som alle har kunnet
lære af.
✓ Det har løftet samarbejdet med erhvervsskolen.
✓ Det har været en gevinst for værkstedets
andre elever, at de får en rollemodel, der
er i gang med ’rigtig’ uddannelse og kan
lidt mere end de andre.
✓ OG ikke mindst har det givet unge, der ellers ikke ville få en erhvervsuddannelse,
mulighed for rent faktisk at gennemføre
og komme ud med et svendebrev!
Produktionsskoleforeningen har udarbejdet forskelligt materiale omkring PBE – herunder en
PBE-håndbog samt en skabelon til samarbejdsaftale mellem produktionsskole og erhvervsskole.
Sidstnævnte er opdateret med lovhenvisninger
etc., således at den passer til FGU. Og håndbogen
er fortsat god at have ved hånden, idet rammer
osv. for uddannelsen ikke er ændret. Derfor er
begge dele sendt til alle produktionsskoler samt
alle FGU-institutioner.

FGU-baseret erhvervsuddannelse er specifikt bevaret i reformaftalen om FGU, og er således fastholdt som mulighed i Lov om erhvervsuddannelser.
Det har som sagt været praksis på produktionsskolerne i efterhånden en del år, og ca. halvdelen
af landets produktionsskoler har PBE-elever på et
eller flere værksteder i dag. Erfaringerne med PBE
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