
Løn som fortjent 
 
Fælles henvendelse fra produktionsskolelederne i Storkøbenhavn 
 

Tusinder af unge uden uddannelse eller arbejde deltager på landets 

produktionsskoler i arbejdsopgaver, der skal ruste dem til at komme godt videre. Det 

skal betale sig at arbejde - også for disse unge - og det er kun rimeligt at de får løn 

som fortjent. Derfor er det problematisk at sænke skoleydelsen.  
 
Det er på ingen måde sandsynliggjort at lovforslaget om harmonisering af skoleydelse til et SU-lignende 
niveau (L87) understøtter målsætningen om at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Vores 
bekymring er, at det i stedet vil virke stik modsat. 
 
Unge der deltager i arbejdet på en produktionsskole oplever anerkendelse for det de præsterer, både 
økonomisk og via kvalitetsbedømmelse af det udførte arbejde samt fremhævelse af de opnåede 
kompetencer. Det giver mod på fortsat uddannelse, og de er selvforsørgende. 
 
Alternativet for mange af dem er jobcentrenes tilbud til unge, og dermed introduktion til offentlig 
forsørgelse. 
 
Der er flere problemstillinger, som lovens fortalere ikke forholder sig til: 
 

 Målsætningen om at flere unge får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og færre 
unge bliver marginaliseret. 

 Debatten bygger på nogle misvisnende antagelser om produktionsskolernes målgruppe og 
placeringen i uddannelsessystemet. 

 Produktionsskolerne sammenlignes fejlagtigt med skoleformer, hvor der undervises i skolefag - og 
ikke med praktik og lærepladsforløb, hvor der udføres praktisk arbejde. 

 Deltagelse på en produktionsskole er ikke et tilbud som alle unge frit kan benytte - men et tilbud 
som er målrettet marginaliserede unge som skal visiteres til en plads. 

 
Det står med andre ord tydeligt, at debatten bygger på nogle antagelser, som ikke svarer overens med den 
vi kender fra skolernes hverdag. 
 

Flere unge i job og uddannelse 
Det er overraskende, at man ikke forholder sig til den væsentligste udfordring som deles af alle, der 
arbejder med Danmarks unge: At flere unge får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og 
færre unge bliver marginaliseret. 
 
Kravene til de unge har ændret sig de seneste 30 år, og det er ikke længere tilstrækkeligt at lære at møde 
stabilt, opføre sig ordentligt og deltage i de arbejdsopgaver der skal udføres, men det er stadig 
grundlæggende elementer i en produktionsskolehverdag, uanset om det er på et smedeværksted, i et 
køkken eller på en medielinje. 
 
I den optik gør produktionsskolerne en særlig indsats for at hjælpe de unge på vej, som endnu ikke er 
kommet i gang med en uddannelse eller fået foden indenfor på arbejdsmarkedet. Et arbejde der i øvrigt 



også ofte er blevet omtalt særdeles positivt af rektor for Professionshøjskolen Metropol, Stefan Hermann, 
der er formand for regerings ekspertudvalg, der netop er nedsat for at komme med anbefalinger til 
hvordan flere unge kommer godt igennem uddannelsessystemet. 
 

Frem for at underminere det pædagogiske grundlag for det eneste reelle tilbud til unge, der ikke profiterer 

af traditionelle skoletilbud, burde man i stedet investere i at højne kvaliteten, og fjerne nogle af de 

lovmæssige hindringer der står i vejen for at produktionsskolerne kan føre de unge hele vejen til 

uddannelse og en plads på arbejdsmarkedet. 

 

Blandt de unge, som selv fravælger er der et flertal, som slet ikke tror på at uddannelse 

er en mulighed for dem. 

 
 

Produktionsskolernes deltagere 
Stort set alle unge, også de unge på produktionsskolerne, ønsker at tage en uddannelse. De er meget 
bevidste om at det er vejen til et attraktivt og vellønnet job, og desuden er der stor status i at være i gang 
med en uddannelse. 
 
For enkelte unge udgør økonomien en afgørende motivation - og de udsætter uddannelsesstarten af 
økonomiske årsager. Timelønnen i detailhandelen er omkring 400% højere end skoleydelsen på en 
produktionsskole, så for nogle unge er eksempelvis et arbejde i Netto eller Fakta det oplagte valg frem for 
uddannelse, hvis det er den kortsigtede økonomi der er vigtigst. 
 
Blandt de unge, som selv fravælger er der et flertal, som slet ikke tror på at uddannelse er en mulighed for 
dem. Det er nogle af dem, der arbejdes med på produktionsskolerne.  
 

 Enten har de allerede forsøgt sig med en ungdomsuddannelse, men har måttet opgive - og er nu 
bange for at bruge endnu et forsøg og igen fejle. 

 Eller også har de negative oplevelser med skolesystemet og har oftest ikke kvalifikationer til at blive 
optaget på en uddannelse. 

 En del af dem har derudover sociale udfordringer i form at af være isolerede, eller har fundet 
sammen i subkulturer hvor de har fundet et fællesskab og en accept - ofte i konflikt med det 
omgivende samfund. 
 

Specielt for den sidste gruppe har produktionsskoleydelsen den ekstra dimension, at den fungerer som 
lokkemad til deltagelse i et fællesskab baseret på faglighed og inklusion. Man oplever umiddelbar 
konsekvens af sine valg, og man får mulighed for at udvikle kompetencer, som ikke tager afsæt i boglige 
færdigheder. For mange unge er det dér troen på, og interessen for, uddannelse bliver vakt. 
 
 
 



Det ikke relevant at sammenligne forløbet på en produktionsskole med de SU 

berettigede uddannelser 

Skoler uden pensum og formelle kompetencer  
I begrundelsen for lovforslaget anføres det at produktionsskolerne er skoler, og dermed skal sidestilles med 
SU-berettigede ungdomsuddannelse som f.eks. Kombineret Ungdomsuddannelse og gymnasium hvor der 
undervises i skolefag. Men der er et fravalg af sammenligninger med de typer af ungdomsuddannelser som 
i deres indhold ligger tættest på produktionsskoleforløb. 
 
Kendetegnende for de SU berettigede uddannelser er, at de unge følger et fastlagt pensum som fører frem 
til et eksamensbevis ved afsluttet uddannelse. Produktionsskoler er ikke, og har aldrig været, anerkendt 
som uddannelse, og de unge modtager ikke kompetencegivende undervisning eller følger et fastlag 
pensum. 
 
Ifølge produktionsskoleloven (og arbejdsmiljøloven) er der dog langt større vægt på arbejde og produktion 
end på skole, og det historiske udspring er da også mange steder kommunale beskæftigelsestilbud for unge 
arbejdsløse. De unge er ikke elever men deltagere. 
Med andre ord, er det ikke relevant at sammenligne forløbet på en produktionsskole med de SU 
berettigede uddannelser. Det giver mere mening at sammenligne med eksempelvis skolepraktikordningen 
på erhvervsskolerne og erhvervsgrunduddannelsen. Begge steder udbetales elevløn. 
 
Arbejdsmiljøloven sidestiller produktionsskolerne med andre produktionsvirksomheder, og det er ikke 
lykkedes at opnå anerkendelse som uddannelsessteder, med mulighed for at oplære unge under 18 år i 
betjening af maskiner som på erhvervsskoler, ungdomsskoler mv. Begrundelsen er, at det ikke er 
undervisning der foregår, men derimod produktion med henblik på videresalg. 
 
Ligesom i praktikforløb er det i tilknytning til det praktiske arbejde, at der foregår oplæring i teknikker og 
arbejdsmetoder - og som en del af arbejdet  foregår der træning i eksempelvis dansk og matematik gennem 
beregninger, læsning af instruktioner og dokumentation af arbejdsgange. Det er helt sammenligneligt med 
praktisk oplæring i en virksomhed.  
 
På den anden side, er der også en stor del af de unge deltagere på produktionsskolerne, der har betydelige 
vanskeligheder i forhold til basale skolekundskaber - og de skal tilbydes undervisning der styrker deres 
grundlæggende færdigheder. Den opgave påtager produktionsskolerne sig også selvom det ikke er vores 
hovedopgave eller samlet set en stor del af vores hverdag. For vi vil ikke svigte de unge, som har brug for 
hjælp - selvom det arbejde er organiseret meget forskelligt mellem skolerne. Det sker både internt og 
eksternt, inden og uden for almindelig arbejdstid - men altid under hensyntagen til værkstedsproduktionen 
og skolens økonomi. 
 

Det er ikke et frit valg 
Regeringen har stor tillid til at de unge fortsat vil vælge et produktionsskoleforløb med et lavere 
ydelsesniveau end der er gældende på offentlig forsørgelse, da de er bevidste om at det kan bringe dem 
videre i retning af arbejde og uddannelse. Alligevel er begrundelsen for "harmoniseringen" at skoleydelsen 
er medvirkende til at de unge fravælger at påbegynde uddannelse. Umiddelbart er det et selvmodsigende 
udsagn. Desuden er produktionsskolerne ikke et åbent tilbud for alle unge. 
 



For at blive optaget på en produktionsskole skal de unge gennem en visitation fra Ungdommens 
Uddannelsesvejledning (UU), og de skal passe ind i en målgruppevurdering: 
De skal være under 25 år og enten 

 ikke have gennemført en ungdomsuddannelse, 

 ikke umiddelbart have forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse, 

 eller have afbrudt en ungdomsuddannelse. 
 
Der er sjældent tale om et "3 måneders afklaringsforløb for at finde den rette uddannelse". 
Gennemsnitstiden for produktionsskoleforløb er 6-7 mdr., hvilket dækker alt fra forløb på få uger, hvor den 
unge ikke har kunnet leve op til de krav om deltagelse der findes på skolen, til forlængede forløb ud over et 
år, før den unge har opnået de fornødne kompetencer til at gå videre i uddannelse, eller er blevet visiteret 
til et særligt oplæringsforløb eller flexjob. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Produktionsskolelederne i Storkøbenhavn 
 
 
Uddrag af Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler: 
 
§ 1. Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. 
 
Stk. 2. Tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i 
uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob 
eller lignende. 
 
 
 
Stk. 5. Til deltagere med behov herfor skal tilbydes undervisning, der styrker deltagernes grundlæggende 
færdigheder. 
 
§ 3. En produktionsskole kan afsætte sin produktion på vilkår, der ikke giver private udbydere urimelig 
konkurrence. 
 
§ 3 a. Produktionsskolerne skal i deres information og annoncering, herunder på skolernes hjemmesider på 
internettet, oplyse om målgruppen, jf.. § 1, stk. 1. Skolerne skal endvidere oplyse, at et 
produktionsskoleophold ikke er et formelt kompetencegivende undervisningstilbud. 
 
 
 
 
 
 
 


