
Organisering: stærke selvejende institutioner 

Notat udarbejdet af Produktionsskoleforeningen, maj 2017 

 

 

Produktionsskoleforeningen mener, at en ny forberedende uddannelse skal organiseres som selv-

ejende institutioner. Vi ser det som et meget centralt punkt ift. at sikre institutionerne det nød-

vendige råderum, samt sikre lokal forankring på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Begge dele 

er for os afgørende – også med henblik på at kunne videreføre produktionsskolernes værkstedsba-

serede praksispædagogik i en ny ramme. 

 

Sammenhængen med det øvrige uddannelsessystem 

Det er centralt, at den foreslåede Forberedende Grunduddannelse (FGU) både formelt og reelt bliver en 

ligeværdig ungdomsuddannelse i forhold til de eksisterende ungdomsuddannelser. Det forberedende tilbud 

skal ikke længere stå som den sidste udvej når alt andet er prøvet, men vi skal anerkende, at for en del af 

vores unge er et forberedende uddannelsestilbud den bedste vej til uddannelse og/eller beskæftigelse. Det 

er en grundforudsætning for at reformen reelt vil styrke det forberedende område og dermed også styrke 

de unge og vores uddannelsessystem som helhed betragtet. 

Det er en væsentlig grund til at en ny forberedende uddannelse skal have samme styringsmæssige status 

som de øvrige ungdomsuddannelser. Sådan som det også er anbefalet af regeringens ekspertgruppe i deres 

rapport. Den Forberedende Grunduddannelse vil få et naturligt tæt samarbejde med andre ungdomsud-

dannelsesinstitutioner, navnlig erhvervsskolerne. Ensartede ramme- og styringsvilkår muliggør et mere 

vidtgående samarbejde mellem de enkelte institutionsformer, når faglige og lokale forhold taler til fordel 

herfor. Det kom fx til udtryk, da gymnasierne i 2005 (i forbindelse med kommunalreformen) blev gjort til 

statslige selvejende institutioner: 

 

For at sikre bedre sammenhæng i ungdomsuddannelserne og sikre gode og tilgængelige uddannelses-

tilbud samles alle ungdomsuddannelser i staten. Dette giver bl.a. mulighed for ensartede styrings- og 

rammevilkår, som muliggør et mere vidtgående samarbejde mellem de enkelte institutionsformer, 

når faglige og lokale forhold taler til fordel herfor. 1 

 

 

 

                                                           
1
 Således regeringens anførelse i det lovforslag, der gennemførte ændringen (lovforslag til lov 590 af 24. juni 2005). 



Lokal forankring og et stærkt samarbejde med kommunen 

Endelig er det en vigtig styrke i selvejet, at bestyrelsens sammensætning giver kommunerne en væsentlig 

indflydelse, samt også at arbejdsmarkedets parter og relevante uddannelsesinstitutioner (typisk erhvervs-

skolen) indgår i bestyrelsen. Det er med til at sikre både et stærkt samarbejde med kommunen og til at 

rodfæste institutionen i lokalsamfundet. 

 

Produktionsskolernes organisering i dag 

I dag er produktionsskolerne organiseret som statsligt selvejende institution. Kommunen står centralt, dels 

i kraft af at det er kommunen, der skal godkende en produktionsskoles vedtægter, dels i kraft af at et min-

dretal i bestyrelsen er udpeget af kommunalbestyrelsen. Videre indgår også arbejdsmarkedets parter i be-

styrelsen, ligesom relevante uddannelsesinstitutioner ofte er repræsenteret. Det giver et godt fundament 

for at udfylde den rolle, som er central for produktionsskolerne, nemlig at være central aktør i kommunens 

ansvar for at bringe unge godt videre i retning af uddannelse og/eller beskæftigelse, samt at være tæt sam-

arbejdspartner med både det lokale/regionale arbejdsmarked og uddannelsesinstitutionerne. I dag er det 

muligt for en produktionsskole at dække over flere kommuner (således fx Ballerup-Herlev, Greve og Høje-

Taastrup m.fl.). 

 

De centrale begrundelser for at FGU skal være statslige selvejende institutioner  

 Det sikrer den nye uddannelse ligeværdighed med de øvrige ungdomsuddannelser. 

 FGU får samme styringsmæssige status som erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser – og 

derved sikres gode samarbejdsmuligheder med de øvrige uddannelsesinstitutioner (særligt er-

hvervsskolerne). 

 Institutionerne forankres gennem bestyrelsen i lokalmiljøet og herunder også i et tæt samarbejde 

med kommunen. 

 Selvejet giver muligheder for stærke, bæredygtige institutioner med det nødvendige råderum og 

sikringen imod lokale økonomiske forhold og prioriteringer. 

 

De centrale begrundelser imod den kommunale styringsmodel i regeringsudspillet 

 Kommunerne får en dobbeltrolle som den enhed, der både optager elever til FGU og driver uddan-

nelsen (bestiller- og udførerrolle samles). 

 Risiko for at budget fastsættes så lavt, at ikke alle i målgruppen kan optages. 

 Det medfører store forskelle i de unges muligheder kommunerne imellem. 
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