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Den kombinerede 

ungdomsuddannelse

EGU - Erhvervsgrunduddannelsen STU - Særligt Tilrettelagt 

Ungdomsuddannelse

PBE - Produktionsskolebaseret 

erhvervsuddannelse

Erhvervsskole (teknisk)

Lovgivning Produktionsskoler tilbyder 

undervisningsforløb baseret på 

praktisk arbejde og produktion til unge 

under 25 år , som ikke har gennemført 

en ungdomsuddannelse og som ikke 

umiddelbart har forudsætninger for at 

påbegynde en sådan uddannelse. 

Ungdommens Uddannelsesvejledning 

vurderer om den unge er omfattet af 

produktionsskolernes målgruppe  

"Aftalepartierne er derfor enige om at 

styrke produktionsskolernes 

muligheder for at målrette 

produktionsskoleforløb til unge, som er 

motiveret for erhvervsrettet 

uddannelse, men som på grund af 

mangelfulde skolekundskaber har brug 

for opkvalificering for at kunne 

optages i en erhvervsuddannelse 

samtidig med, at de deltager i 

meritgivende erhvervsrettede 

kombinationsforløb. Dette gøres 

muligt ved en ændring af 

produktionsskoleloven"

Kombineret ungdomsuddannelse 

tilrettelægges for unge under 25 år , 

der har afsluttet 9.-10.kl. eller 

tilsvarende, ikke har gennemført 

kompetencegivende 

ungdomsuddannelse, ikke har 

forudsætninger for at påbegynde en 

erhvervsuddannelse eller gymnasial 

uddannelse og er motiveret for 

uddannelse. Ungdommens 

Uddannelsesvejledning vurderer om 

den unge er omfattet af målgruppen  

Erhvervsgrunduddannelsen 

tilrettelægges i samarbejde med de 

lokale uddannelsesinstitutioner for 

unge under 30 år , der bor i 

kommunen, ikke er under uddannelse, 

herunder i produktionsskoleforløb, 

eller i beskæftigelse og ikke har 

forudsætninger for umiddelbart at 

gennemføre en anden 

kompetencegivende 

ungdomsuddannelse.

Særlig Tilrettelagt 

Ungdomsuddannelsen retter sig mod 

unge under 25 år ,  der ikke har 

mulighed for at gennemføre en anden 

ungdomsuddannelse.  Unge 

udviklingshæmmede og andre unge 

med særlige behov har et retskrav på 

en ungdomsuddannelse. Tilbuddet 

gives i forbindelse med 

undervisningspligtens ophør eller 

senere.

Adgang til produktionsskolebaseret 

erhvervsuddannelse er betinget af, at 

en produktionsskole i forbindelse med 

gennemførelse af et 

produktionsskoleforløb har vurderet, 

at eleven ikke har de faglige, 

personlige eller sociale forudsætninger, 

der er nødvendige for at gennemføre 

en erhvervsuddannelse med 

uddannelsesaftale.

Adgangskrav 02 i dansk og matematik, 

alternativt prøve og samtale eller 

uddannelsesaftale. Samt at den unge 

er vurderet uddannelsesparat

(Lov om produktionsskoler nr. 688 af 22. juni 2011) (Aftale om Bedre og mere attraktive 

Erhvervsuddannelser, 24/2 2014, afsn. 6.4)

 (lov om kombineret ungdomsuddannelse, nr. 631 af 

16.juni 2014  )  

(Lov om erhvervsgrunduddannelsen, nr 1321 af 27. 

november 2007 )

(lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige 

behov nr. 564 af 6..2007)

Lov om erhvervsuddannelser § 66 q, stk. 1 Lov om erhvervsuddannelser §§ 5 og 5a

Målgruppen er typisk karakteriseret 

ved flere af følgende forhold:

Målgruppen er typisk karakteriseret 

ved flere af følgende forhold:

Målgruppen er typisk karakteriseret 

ved flere af følgende forhold:

Målgruppen er typisk karakteriseret 

ved flere af følgende forhold:

Målgruppen er typisk karakteriseret 

ved flere af følgende forhold:

Målgruppen er typisk karakteriseret 

ved flere af følgende forhold:

Målgruppen er typisk karakteriseret 

ved flere af følgende forhold:

Undervisnings- og 

skolemiljø

Befinder sig godt med en undervisning, 

der er praktisk og værkstedsbaseret

Befinder sig godt med en undervisning, 

der er praktisk og værkstedsbaseret

Kan godt lide en uddannelse, der er 

konkret, og hvor man lærer noget om 

fag og arbejde

Er glad for en uddannelse, der er 

individuelt tilrettelagt

Har brug for særligt tilrettelagte 

skoleforløb og tæt voksenstøttet 

hverdag

Befinder sig godt med en undervisning, 

der er praktisk og værkstedsbaseret

Befinder sig godt med en undervisning, 

der er praktisk og værkstedsbaseret

Er glad for et godt socialt 

ungdomsmiljø med klare rammer og 

tæt voksenkontakt

Vil gerne et individuelt tilrettelagt 

forløb, der er målrettet specifik 

uddannelse

Er glad for at indgå i holdfællesskaber - 

men vil også gerne ud i en virksomhed 

og prøve sig selv af indimellem

Kan godt lide at være i en rigtig 

virksomhed - også selvom der måske 

ikke er så mange andre unge

Er glad for en uddannelse, der tager 

hensyn til hendes særlige udfordringer, 

evt. indlæringsvanskeligheder

Er glad for et godt socialt 

ungdomsmiljø med klare rammer og 

tæt voksenkontakt

Kan godt lide et skolemiljø, hvor faget 

er omdrejningspunktet

Kan godt lide individuelt tilrettelagte 

forløb, hvor man også har mulighed for 

at prøve sig selv af i praktik og forløb 

på ungdomsuddannelser

Har behov for et lille, stabilt og nært 

skolemiljø med stor overskuelighed

Kan godt lide en uddannelse, hvor man 

ind imellem har mulighed for at lære 

tingene i sit eget tempo

Befinder sig godt med at være en del af 

en klasse - også i et stort skolemiljø

Personligt Vil profitere af daglig omgang med 

professionelle, autentiske voksne

Er god til at holde fast - når først hun 

har sat sig noget for, så er hun i stand 

til at gennemføre det

Kan tage et ansvar og vil gerne have 

noget fra hånden

Kan tage et ansvar og gå forrest i 

gruppen

Kan tage et ansvar og vil gerne have 

noget fra hånden

Mødestabilitet Er stabil i sit fremmøde eller vil gerne 

lære at komme stabilt hver dag

Er stabil i sit fremmøde Er stabil i sit fremmøde Er stabil i sit fremmøde Meget forskellige forudsætninger for 

mødestabilitet - for nogle er der 

særlige grunde til ikke altid at kunne 

være mødestabil

Er stabil i sit fremmøde Er stabil i sit fremmøde

Afklaring og 

motivation

Vil gerne prøve at arbejde med et eller 

flere fag, så hun kan finde ud af, hvad 

hun gerne vil

Er tændt på en faglig retning Er optaget af muligheden for et fast 

job, og vil  gerne have en uddannelse. 

Er tændt på en faglig retning Fungerer bedst, når der er en 

individuel, tydelig og for nogle fleksibel 

uddannelsesplan

Har valgt fag og ved, hvad hun gerne 

vil være

Har valgt fag og ved, hvad hun gerne 

vil være

Vil gerne have støtte fra lærer og 

vejleder ift. at finde ud af uddannelse 

og arbejde fremadrettet

Vil gerne blive bedst muligt rustet til at 

komme ind og gennemføre 

uddannelsen

Kan godt se sig selv inden for bestemte 

fag- og jobområder

Kan godt lide en uddannelse, hvor 

arbejdsbeskrivelser fylder mere end 

studieordninger

Er optaget af at få en uddannelse, men 

har brug for voksne, der kan støtte og 

fastholde hende i det

Vil gerne uddannelse og er god til at 

holde fast; også fordi faget og arbejdet 

efter uddannelsen trækker

Har gode erfaringer med praktiske 

arbejdsopgaver og praktikforløb

Almenundervisning Dansk og matematik kan godt gå an - 

men det skal være med udgangspunkt i 

hendes niveau, og allerhelst tilrettelagt 

i tilknytning til det praktiske arbejde

Vil gerne have målrettet undervisning i 

dansk og matematik  - men helst 

tilrettelagt i tilknytning til det praktiske 

arbejde

Har mod på at lære nyt - også dansk og 

matematik

Vil gerne nøjes med så få boglige timer 

som muligt

Har behov for mindre hold med tæt 

voksenstøtte og med udgangspunkt i 

hendes niveau

Kan bedst lide det praktiske arbejde, 

men teorien er ok. - allerhelst i 

tilknytning til det praktiske.

Kan bedst lide det praktiske arbejde, 

men teorien er ok. - allerhelst i 

tilknytning til det praktiske.
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