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Odense, den 31. August 2016. 

 

 

Regeringen presser produktionsskoleeleverne 
 

Af slagtermester Leif Wilson Laustsen, formand for Fødevaredanmark og ambassadør for produkt-
ionsskoleeleverne i Danmark 

 

Regeringen har fremlagt sit finanslovsforslag for 2017 – der skal spares flere steder. Det er ikke 
noget nyt og måske ikke urimeligt, men er det mon de rigtige steder, der foreslås?  

Denne gang går det blandt andet ud over produktionsskolernes skoleydelse. Det er vi mange ude i 
erhvervslivet, der er kede af. Regeringen forslår at reducere produktionsskoleelevernes arbejdsløn 
til SU. Dermed vil elever på produktionsskoler, dvs. nogle af de svageste og mest udsatte i vort sam-
fund, få flere tusinde kroner mindre om måneden fremover. 

Indenfor mit eget erhverv, slagterne, og fødevareområdet i det hele taget, har vi brug for ar-
bejdskraft. Vi har brug for praktisk anlagte unge, der har lyst til at tage fat. Dem er der masser af i 
Danmark, men mange af dem er dødtrætte af at sidde på skolebænken. De har opgivet at gå i skole 
og er usikre på, hvordan de kommer videre. 

De har brug for det tilbud, produktionsskolerne giver dem. Her kan de få lov at arbejde og finde ud 
af, hvad de har lyst til og flair for. De får også en fornemmelse af, hvad det vil sige at gå på arbejde – 
at komme op om morgenen, møde til tiden, udvise ansvar over for opgaven, lære at samarbejde 
med andre. De lærer også, at lønnen ikke kommer af sig selv. Den får man, fordi man leverer et 
stykke arbejde! 

Det er alt sammen guld værd, når de unge kommer ud i en virksomhed som f.eks. en af vores slag-
terbutikker. For når de kan disse grundlæggende ting, så er de parate til at suge til sig af den faglige 
viden, vi kan give dem. Så bliver de en gevinst for virksomheden, og virksomheden bliver en gevinst 
for dem. 

Derfor er jeg rigtig ked af, at produktionsskolerne nu igen bliver pressede – denne gang på elever-
nes ’løn’. Vi opfordrer regeringen til at tænke sig rigtig godt om. For vi er overbeviste om, at i det 
lange løb, så er elevernes skoleydelse en rigtig god investering i vores fælles fremtid!  
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