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PRESSEMEDDELELSE 

Skoleydelsen på produktionsskolerne 

Venstre foreslår i deres udspil til finanslovsforhandlingerne, at produktionsskoledel-

tagerne i lighed med alle andre elever i uddannelsessystemet skal have SU i deres sko-

leperiode, i stedet for den nuværende skoleydelse. 

 

Føres Venstres forslag ud i livet, vil det være dybt problematisk for produktionsskole-

formen. Der gælder nemlig en række særlige vilkår for produktionsskolerne, der er 

vigtige at forstå, når det gælder skoleydelsen. 

 

For det første arbejder produktionsskoledeltagerne i værksteder, der fungerer på ar-

bejdsmarkedslignende vilkår og sælger varer og tjenesteydelser til kunder. Derfor har 

deltagerne helt fra skoleformens begyndelse som en selvfølge fået løn i form af skole-

ydelse. 

 

For det andet er skoleydelsen et vigtigt pædagogisk redskab. Som det fremgår af lo-

ven, så kan skoleydelsen ”nedsættes forholdsmæssigt for deltagere, der uden lovlig 

grund kommer for sent til eller udebliver fra produktionsskoleaktiviteten, ikke aktivt 

deltager i udfærdigelse, justering og opfyldelse af den individuelle forløbsplan eller 

ikke aktivt deltager i praktikforløb, som skolen skønner, bidrager til opfyldelse af for-

løbsplanen.” (Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler) 

 

For det tredje er der ingen unge, der ’vælger produktionsskolen på grund af skole-

ydelsen’. Produktionsskolen er reserveret en særlig gruppe unge, nemlig dem, der ik-

ke kan gå den lige vej til uddannelse. Enhver ung, der ønsker optagelse på en produk-

tionsskole skal målgruppevurderes af UU, idet tilbuddet kun gives til unge ”som ikke 

har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger 

for at påbegynde en sådan uddannelse.” (Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler) 

 

Annullerer man skoleydelsen, så stiller man derfor samtidig spørgsmål ved produkti-

onsskolens formål, nemlig at være en uddannelsesvej for den gruppe unge, der ikke 

umiddelbart kan gå den lige vej til uddannelse og arbejde. Man fratager skoleformen 

et vigtigt pædagogisk redskab. Og man anerkender ikke produktionsskolens pædago-

giske omdrejningspunkt: Praktisk arbejde og produktion i et forpligtende arbejdsfæl-

lesskab, hvor unge kan lære noget om arbejdslivet og derigennem få mod på uddan-

nelse og arbejde. 

 

 



 

 

 

Endeligt for det fjerde har regeringen ved årets begyndelse nedsat ekspertudvalget 

Bedre veje til ungdomsuddannelse, der skal se på overgangene, herunder produktions-

skolerne, til ungdomsuddannelserne. Indeholdt i udvalgets kommissorium er bl.a. at 

se nærmere på de forskellige forsørgelsesgrundlag på hele området af forberedende 

forløb, herunder SU og skoleydelse. Man bør derfor vente med at diskutere skoleydel-

se versus SU i produktionsskolen, indtil man har set udvalgets indstilling. 

 

Derfor opfordrer vi i Produktionsskoleforeningen kraftigt til, at man ikke rører ved 

produktionsskolernes skoleydelse! 
 

Axel Hoppe 

Sekretariatsleder 

Produktionsskoleforeningen 

 

 

Fra takstkataloget: 

Forslaget vil gælde for produktionsskoledeltagere optaget i 2017. 

Produktionsskoledeltagere optaget inden 1. januar 2017 oppebærer produktionsskole-

ydelsen gennem hele deres produktionsskoleforløb.  

Besparelsen vil derfor blive endnu større i 2018 og frem. 

  

 

 

 

Produktionsskolen – en anden vej til uddannelse  
Produktionsskolerne tilbyder individuelle forløb, der tager udgangspunkt i, hvad den 

unge kan og hvordan den unge når sit mål. Læringsmiljøet udspringer af det praktiske 

arbejde i mindre værkstedsenheder, men suppleres af et stærkt og sammenhængende 

ungdomsmiljø på skolen. Målet for produktionsskoleforløbet er deltagerens faglige, 

personlige og sociale udvikling.  

Produktionsskoleforeningen er produktionsskolernes interesseorganisation. Dens for-

mål er at styrke og udvikle produktionsskoleformen som en landsdækkende lokalfor-

ankret skoleform. 

  


