
 

 

PRESSEMEDDELELSE, 11. februar 2015 
 
Hvad gør vi ved de unge, der møder 2-tals muren? 
 
Hvad gør vi ved de unge, der ikke kan komme på erhvervsskolen til sommer?  
Det er efterhånden velkendt, at den ny EUD-reform betyder mange ændringer på 
erhvervsskolerne efter sommerferien. Det handler om adgangskrav på 02 i dansk og 
matematik, og om nye og skrappere overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb. Målet er 
at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive og få fremmet, at flere unge søger 
erhvervsuddannelser. Det er alt sammen meget godt. 
  
”Vi er enige i intentionerne i Erhvervsuddannelsesreformen. Det er på tide, der sættes positivt 
lys på erhvervsuddannelserne. Danmark har brug for dygtige håndværkere, og vi vil i 
fremtiden også have behov for folk til både viden og produktion. Viden og produktion er ikke 
modsætninger, men afhængige af hinanden. Men missionen lykkes kun, hvis der også findes 
svar på, hvad vi skal stille op med de unge, der ikke kan klare kravene”, udtaler Gert Møller, 
næstformand for Produktionsskoleforeningen. 
 
Den nye reform, der træder i kraft til august, betyder også, at fleksibiliteten for eleverne på 
erhvervsskolen bliver markant mindre, konkret fordi grundforløbet fremefter ikke kan 
forlænges, og fordi den unge nu kun har tre forsøg til at gennemføre en erhvervsuddannelse.  
Mange har berettiget rejst spørgsmålet: Hvad gør vi ved de unge, der ikke har de rigtige 
karakterer til at komme ind, eller som på andre måder ikke er rustet til at gå i gang med en 
erhvervsuddannelse… Hvad er deres muligheder? 
 
”Barren er hævet, men vi giver ikke op. De unge skal ikke mødes med mere ”skole” – den 
medicin har de prøvet. På produktionsskolerne har vi konkrete bud på, hvordan vi kan 
understøtte reformen og sikre, at flere får gennemført en erhvervsuddannelse. Skolerne er 
klar med autentisk produktion og praktisk arbejde i fagrettede værksteder, hvor de unge kan 
blive afklarede i forhold til interesser og evner for konkrete fag! For vores erfaringer siger, at 
de unge først og fremmest skal være tændte på faget. Når den unge er tændt og vil faget, 
skal der også en målrettet indsats til, så de kan opfylde kravene til start på erhvervsskolen 
Vi er derfor klar med nye målrettede forløb mod erhvervsuddannelserne”, siger Gert Møller. 
 
Det er en stor opgave der skal løftes. Derfor har Produktionsskoleforeningen i samarbejde 
med Industriens Fond inviteret til et Roadshow om Produktionsskolernes rolle i den ny 
erhvervsuddannelsesreform. Næsten 500 har nu tilmeldt sig arrangementerne i uge 9 – både 
produktionsskolefolk, erhvervsskolefolk, UU-ledere og -vejledere, kommunale embedsfolk/-
politikere, Jobcenterchefer og -ansatte samt andre gode og relevante samarbejdspartnere. 
Ideen med Roadshowet er at give et godt og fælles grundlag for det videre arbejde 
institutioner og aktører imellem, og derfor er den massive interesse og opbakning til 
arrangementerne meget positiv! 
 
Yderligere oplysning om arrangementerne og Produktionsskoleforeningens arbejde på 
området kan fås ved henvendelse til konsulent Michael Bjergsø på michael@psf.nu eller 
mobil 29841019. 
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Derfor er Roadshowet vigtigt – også for andre end produktionsskolerne: 
 
“Det er et absolut relevante arrangementer. Der er brug for at blive helt klar på, hvad vi hver 
især skal og kan bidrage med” 

Lars Kunov, Direktør f. Danske Erhvervsskoler 
 

”Med UU’s rolle i forhold til den fokuserede vejledning, er det vigtigt at have blik for 
produktionsskolernes tilbud om opkvalificering, og i det hele taget deres og vores opgave i 
forhold til unge. Det giver disse roadshows indblik i”  

Mark Jensen, formand for UU DANMARK 
 
”Der er behov for, at langt flere gennemfører en teknisk erhvervsuddannelse. Søgningen er 
alarmerende lille, og mange virksomheder kan ikke få faglærte inden for de tekniske 
områder. Det kan i sidste ende gå ud over dansk konkurrenceevne. Derfor er der brug for 
alle, som kan og vil. Her kan produktionsskolerne være med til at gøre en forskel” 

Lone Folmer Berthelsen, Erhvervsuddannelseschef i Dansk Industri 
 
”At blive faglært er den bedste måde at sikre sin fremtidige beskæftigelse. Men det er ikke 
alle unge der er klar til at begynde en erhvervsuddannelse. Produktionsskolerne gør et 
fantastisk stykke arbejde for de unge, der ikke er helt uddannelsesparate. I LO ser vi 
produktionsskolerne som meget vigtige for at sikre uddannelse til alle og derfor anbefaler vi 
arrangementerne” 

Ejner K. Holst, LO sekretær 
 
”Med reformen af erhvervsuddannelserne og reformerne på beskæftigelsesområdet bliver 
det nødvendigt at se nærmere på feltet af uddannelsestilbud, som kan opkvalificere de ikke-
uddannelsesparate unge til en erhvervsuddannelse, fx produktionsskolerne” 

Jan Bauditz, Chefkonsulent i KL 
   
 
 
Tid og sted: 
23. februar Randers Produktionshøjskole, Engboulevarden 30, 8960 Randers SØ 
24. februar Klemmenstrupgaard Produktionsskole, Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge 
25. februar Selandia CEU, Bredahlsgade 1 B, 4200 Slagelse 
26. februar Middelfart Produktionsskole, Toftegårdvej 7, 5500 Middelfart 
 
 
Program:  
12.00 – 12.45 Erhvervsuddannelsesreformen i hovedtræk (v. Undervisningsministeriet) 
12.45 – 13.45 Målrettede forløb på produktionsskolen 
14.00 – 15.15 Paneldebat: Udfordringer i overgange og produktionsskolernes rolle 
15.15 – 15.30 Opsamling og tak for i dag 
  


