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Oktober 2015 

Produktionsskolernes forslag i forbindelse med finanslovsforhandlinger 2016: 

Særlige start- og sluttilskud som led i styrkelse af produktionsskolernes arbejde 

med målrettede forløb for at kvalificere deres elever til start på en 

erhvervsuddannelse efter de nye adgangskrav  

Forslag:  

For at opretholde og forstærke udslusning fra produktionsskolerne til erhvervsuddannelse efter den 

nye EUD-reform indføres der start- og sluttilskud til produktionsskoledeltageres opkvalificering til 

optagelse på erhvervsuddannelse efter de nye adgangskrav via særlige målrettede forløb med 

fokus på værkstedsintegreret undervisning i dansk og matematik. Tilskuddene fastsættes på 

samme niveau som de særlige igangsætnings- og sluttilskud til EGU-elever. 
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Baggrund   

Som led i EUD-reformen blev der stillet krav til produktionsskolerne om at tilrettelægge 

målrettede forløb for deres deltagere med henblik på deres kvalificering til optagelse på EUD efter 

de nye adgangskrav. 1 

Produktionsskoleforeningen har siden vedtagelsen af reformen sidste år udviklet en 

sammenhængende model for disse målrettede forløb, som i dag er den officielle anbefaling over 

for samtlige produktionsskoler. Modellen har bl.a. særligt fokus på de unge, der skal have 

forbedret deres kundskaber i dansk og matematik for at kunne starte på EUD grundforløb 2, idet 

det for rigtig mange først rykker i dansk og matematik, når undervisningen bliver sat i relation til 

de konkrete arbejdsopgaver på værkstedet.  

 

Produktionsskolerne foreslår derfor indførelse af særligt økonomisk incitament i form af start- og 

sluttilskud for målrettede forløb med specielt fokus på værkstedsintegreret undervisning i dansk 

og matematik. 

 

Med en særlig tilskudsordning til sådanne målrettede forløb vil produktionsskolerne kunne udvikle 

og forstærke deres indsats for at sikre, at de unge opnår de fornødne forudsætninger - fagligt, 

personligt og socialt – for at starte på og gennemføre en erhvervsuddannelse. 

 

TIlskudsmodel 

Tilskud foreslås ydet,  

 dels ved start af målrettet forløb,  

 dels ved afslutning af målrettet forløb, såfremt den unge starter på en erhvervsuddannelse 

umiddelbart herefter. 

Starttilskud udbetales, når produktionsskolen i den unges forløbsplan noterer, at den unge efter et 

såkaldt G2-topmøde (jf. PSF’s model for målrettede forløb) starter på et målrettet forløb og den 

unge samtidig har underskrevet erklæring herom. 

                                                           
1 Med aftalen om Bedre og attraktive erhvervsuddannelser (jf. afsnit 6.4: Styrkelse af produktionsskolernes rolle) skal 

produktionsskolernes rolle styrkes i forhold til unge, der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en 
erhvervsuddannelse,  

 dels ved at UU skal have skærpet opmærksomhed på at vejlede unge, der ikke umiddelbart lever op til de nye 
adgangsforudsætninger, til opkvalificering gennem almen undervisning og kombinationsforløb på 
produktionsskoler,  

 dels ved at styrke produktionsskolernes muligheder for at målrette produktionsskoleforløb til unge, der 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, hvilket skal gøres muligt efter produktionsskoleloven. 
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Sluttilskud udbetales som ekstra tilskud ud over sædvanligt udslusningstilskud, når en deltager 

efter deltagelse i et målrettet forløb umiddelbart herefter er fortsat i en erhvervsuddannelse. 

Der stilles de samme krav til udbetaling det ekstra tilskud som til det sædvanlige 

udslusningstilskud.2 

 

Tilskudsstørrelse 

Vi foreslår tilskud på samme niveau som de igangsætnings- og sluttilskud, der anvendes ved 

erhvervsgrunduddannelse (EGU), som gennemføres af produktionsskoler efter aftale med en 

kommune. Begge disse tilskud er p.t. på godt 15.000 kr. pr. elev. 

For målrettede forløb foreslås følgende beløbsstørrelser: 

 Starttilskud 15.000 kr. pr. elev 

 Sluttilskud på 6.000 kr. pr. elev som supplement til sædvanligt udslusningstaxameter på ca. 

9.000 kr. pr. elev (i alt 15.000 kr.pr. elev) 

 

Forventet aktivitet og udgiftsoverslag  

Ud fra de senest foreliggende oplysninger3 har produktionsskolerne før EUD-reformen udsluset 

omkring en tredjedel af deres elever til en erhvervsuddannelse. 

Det anslås således, at produktionsskolerne før reformens ikrafttræden har udsluset i 

størrelsesorden omkring 3-4000 elever årligt til en erhvervsuddannelse. 

Såfremt dette antal skal opretholdes eller øges, kræves der en større og mere målrettet indsats for 

de rigtig mange unge, som har brug for opkvalificering for at kunne leve op til de nye 

adgangsforudsætninger efter reformens ikrafttræden. 

Overslag over udgifter ved den foreslåede tilskudsordning fremgår af nedenstående tabel med 

fremskrivning til og med 2019. 

 

                                                           
2
 Kravene til udbetaling af udslusningstaxameter er formuleret således i produktionsskolelovens § 10, stk. 3:  

”Staten yder et særligt tilskud ud fra antallet af årselever, hvori indgår deltagere, der i forlængelse af et 
produktionsskoleophold af mindst 1 måneds varighed går videre i kompetencegivende uddannelse eller lønnet 
erhvervsarbejde. Tilskuddet ydes, når produktionsskolen har dokumentation for, at deltageren har været i gang med 
en tilskudsberettigende aktivitet i 12 uger inden for en periode på 4 måneder efter produktionsskoleopholdet”. 
3
 Produktionsskoleforeningens egen udslusningsanalyse vedr. 2013, som er baseret på indberetninger fra et flertal af 

produktionsskolerne. Der foreligger ikke aktuelle tal fra Undervisningsminister 
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2016   2017   2018   2019   

 
Aktivitet Beløb Aktivitet Beløb Aktivitet Beløb Aktivitet Beløb 

Starttilskud  
(15.000 kr.) 3000 45.000.000 3100 46.500.000 3200 48.000.000 3300 49.500.000 

Sluttilskud  
(6.000 kr.) 2400 14.400.000 2480 14.880.000 2560 15.360.000 2640 15.840.000 

I alt  
 

59.400.000 
 

61.380.000 
 

63.360.000 
 

65.340.000 

Bemærkning: Der er kalkuleret med et gennemførelsesprocent på 80. 

Udgiftsoverslaget for 2019 svarer til det anslåede beløb i omprioriteringsbidrag fra 

produktionsskolesektoren.4 

                                                           
4
 Omprioriteringsbidraget for produktionsskolerne er ved uændret aktivitet beregnet til 17 mio. kr. i 2016, 34 mio. kr. i 

2017, 50 mio. kr. i 2018 og 65 mio. kr. i 2019.  


