
Produktionsskolernes dækningsgrad mhp. Forberedende Grunduddannelse  

Hvad gør man i dag i kommuner uden produktionsskole?  

 

Der er i dag 82 produktionsskoler, som er placeret i 73 af Danmarks 98 kommuner. Det vil sige, at der er 25 

kommuner, som i dag ikke har en produktionsskole. Neden for redegøres kort for, hvilke kommuner det 

drejer sig om, samt hvad de kommuner gør i dag. Og dermed er det også et supplement til 

Produktionsskoleforeningens forslag, om at en ny Forberedende Grunduddannelse skal tage udgangspunkt 

i den enkelte kommune og dennes produktionsskole(r) – for hvor efterlader det de kommuner, der ikke har 

en produktionsskole i dag… 

 

1. Kommunerne uden produktionsskole – tre ’typer’: Øerne, de små/mellemstore kommuner og de 

københavnske omegnskommuner 

 5 af de 25 kommuner er mindre ø-kommuner med mellem ca. 2.000 og 12.500 indbyggere: Læsø, 

Samsø, Ærø, Langeland og Fanø kommuner.  

 7 af de 25 kommuner er små/mellemstore kommuner med ca. 20-35.000 indbyggere (Hedensted 

kommune dog med ca. 46.000 indbyggere): Hedensted, Struer, Tønder, Nyborg, Sorø, Faxe og 

Stevns kommuner. 

 13 af de 25 kommuner er københavnske omegnskommuner med indbyggertal svingende fra ca. 

15.000 indbyggere (Dragør og Vallensbæk kommuner) til ca. 105.000 indbyggere (Frederiksberg 

kommune). 

 

2. Hvad gør de kommuner i dag? 

Generelt er der en udbredt brug af produktionsskoler blandt de pågældende kommuner. Nogle kommuner 

har et formelt samarbejde i den forstand at kommunen bidrager til en produktionsskole grundtilskud. På 

næste side er et danmarkskort, der viser, hvorhen kommunerne typisk sender deres unge, som er i 

målgruppen (Storkbh. og Nordsjælland er ikke tegnet ind, fordi brugen er ’på kryds og tværs’, jf. ndf.). 

Enkelte ø-kommuner – Læsø, Samsø og til dels Ærø – repræsenterer en særlig problemstilling, nemlig at de 

unge på øen har for lang transport til produktionsskolen, dvs. såfremt de kommer på produktionsskole er 

de typisk fraflyttet øen. 

De københavnske omegnskommuner repræsenterer også en særlig problemstilling, fordi det er et 

tætbefolket område med gode transportmuligheder. Derfor kan de unge fra de relevante kommuner gå på 

omtrent alle Storkøbenhavns /Nordsjællands 19 produktionsskoler. 

 



Kort over de 25 kommuner uden produktionsskole, samt hvordan de typisk bruger ’nabo’-produktionsskoler 

 

 

 

 

 


