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’Min tid på produktionsskolen 

 – set i bagspejlet’ 

Portræt af tidligere produktionsskoledeltager, 

John Schmücker 

/Sisse Gøttler 

John er uddannet webintegrator og butiksassistent. 

Engang var John af den overbevisning, at han ikke 

kunne gennemføre en uddannelse – han var på vej 

ud ad et galt spor, men sådan skulle det ikke altid 

være. 

Portrættet er det første i en serie, hvor tidligere 

deltagere med forskellig baggrund og erfaringer 

fortæller om deres produktionsskoletid og hvad 

den kom til at betyde for dem. 

I løbet af de kommende år vil produktionsskolerne 

blive integreret i den nye FGU. Det nye uddannel-

sestilbud skal på samme måde som produktions-

skolerne være i stand til at favne en alsidig mål-

gruppe, der har det tilfælles at de bl.a. ikke lærer 

særlig godt på en almindelig skolebænk.  

 

 

Jeg kommer gående ned ad en grusvej, mod et 

nedlagt landbrug, lige uden for Randers’ byskilt. 

En dansk-svensk gårdhund kommer løbene og hil-

ser på. I døren står John, med et stor smil, og by-

der mig velkommen. Der bliver brygget kaffe, 

interviewet skal starte og John er klar til at for 

tælle mig sin historie. 

En historie om en ung mand, der havde lidt neder-

lag i folkeskolen og udviklet et hashmisbrug i sine 

unge år, men som formåede at komme videre og 

skabe sig et godt liv. 

Før produktionshøjskolen 

John startede på Randers Produktionshøjskole i 

2007. Forinden opstarten på skolen, havde han 

gået på flere forskellige uddannelser, men der var 

ikke rigtig noget, der lykkedes, og John var på vej 

ud af et sidespor. Han havde de forkerte venner, 

røg lidt for meget hash og kunne ikke passe sin 

skole. Opholdet på produktionshøjskolen skulle 

dog ændre dette, ”Jeg vil sige, at Randers Pro-

duktionshøjskole var der, hvor jeg fik øjnene 

op for, at ’det er enten her du drejer til højre 

eller venstre, John’!” 

John stod overfor et valg. Enten drejede han til 

højre, stoppede med at ryge hash, passede sine 

ting og fik kontrol over sit liv, eller også drejede 

han til venstre og forsatte længere ud af den kri-

minelle løbebane. John valgte, med produktions-

højskolens hjælp og støtte, at dreje til højre!  

Oplevelsen af, at gå på produktionshøjskole 

John gik på Randers Produktionshøjskole i 11 må-

neder og tilbragte alle på multimedieværkstedet. 

”Jeg oplevede, at de dannende en base for mig. 

Jeg kunne møde op dagligt og hvile lidt i det at 

være der.” Denne base blev et trygt sted for John, 

som han ikke havde oplevet tidligere i skolesam-

menhænge. ”Det var det, at man havde noget at 
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stå op til, at man faktisk følte sig knyttet til no-

get”. Han følte sig knyttet til værkstedet, undervi-

serne og så fandt han ud af, at fagområdet faktisk 

interesserede ham, og at det var spændende at pro-

ducere varer til lokalområdet. 

Det var dog mere grundlæggende ting, som fik 

størst betydning for John; ”Det gav mig det, at 

jeg følte et ansvar. Jeg følte jeg var nødt til at 

stå op om morgenen.” Fra at ryge lidt for meget 

hash og pjække lidt for meget, fik han en ople-

velse af at have et ansvar. Han var en del af et 

værksted, hvor hans arbejde var vigtigt for, at det 

fungerede. Det gjorde at han passede sine ting og 

fik stabilitet i sit liv, og den kriminelle livsstil for-

svandt længere og længere væk. 

Vigtige relationer 

Det var ikke uddannelse, der stod først på dagsor-

denen, da John startede på produktionsskolen. 

John havde forinden produktionsskoleopholdet 

lidt mange nederlag i folkeskolen, så der var ble-

vet plantet en forestilling i ham om, at han ikke 

var god nok til det boglige. Dette var også en fak-

tor, der var medvirkende til at han havde det svært 

på de tre uddannelser han var startet på inden pro-

duktionsskolen. 

John havde dog en drøm. En drøm om at komme 

videre og den drøm blev der skubbet til på pro-

duktionsskolen. ”På Randers Produktionshøj-

skole blev der sået et frø i mig, der gjorde at 

jeg fandt ud af, at jeg godt kunne, og at der var 

noget, der interesserede mig.” 

Vejlederen på produktionsskolen, som John fik en 

tæt relation til, så denne drøm og puffede derfor til 

John flere gange. Hun var af den overbevisning, at 

John skulle starte på webintegratoruddannelsen i 

Grenå. Som udgangspunkt var det ikke noget han 

havde lyst til, da han havde det rart og trygt på 

produktionsskolen og uddannelse var kun forbun-

det med dårlige minder. 

 

 

Tredje gang er lykkens gang. Tre forsøg skulle der 

til, før vejlederen fik overbevist John om, at det 

var en god ide han startede på webintegratorud-

dannelsen. 

”Havde jeg ikke haft produktionshøjskolen, så 

ved jeg ikke hvor jeg var havnet. Hvor skulle 

jeg have været i den tid? Hvem skulle have rå-

det, vejledt mig og fundet uddannelsen, jeg 

kom videre på? Hvis ikke jeg havde haft vejle-

deren, værkstedet som jeg kunne stå op til og 

som gav mig ny indsigt hver dag, så havde jeg 

fundet andre veje – og der var kun en, ikke 

særlig konstruktiv, vej.” 

Produktionshøjskolen og vejlederen spillede altså 

en fundamental rolle i Johns livsforløb og heldig-

vis, viste der sig at være flere veje for John at 

vælge imellem.   

Hvad kom der efter produktionshøjskolen? 

Da John havde gået på produktionshøjskolen i 11 

måneder startede han på webintegratoruddannel-

sen i Grenå. Her skulle han opleve at få sin første 

topkarakter, som blev til mange sidenhen. John 

kunne heller ikke nøjes med én uddannelse, så han 

startede på handelsskolen, afsluttede med topka-

rakter og blev udlært butiksassistent! 

Tak til John Schmücker for deltagelse i inter-

viewet. 


