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DEBATINDLÆG 

/Lennart Damsbo-Andersen, Medlem af Folketinget for Socialdemokraterne og for-

mand for Produktionsskoleforeningen 

 
FFL17 og produktionsskoleydelsen 
Regeringens finanslovforslag for 2017 er på gaden! 

Ikke overraskende går en del af forslaget ud over nogle af de svageste i vores sam-

fund. Her tænker jeg på produktionsskoleelevernes skoleydelse, der foreslås sat ned til 

SU niveau. Argumentet er, at det ikke skal kunne betale sig for de unge, at vælge pro-

duktionsskolen. 

 

Lad mig forklare jer en ting eller to om produktionsskolerne: 

For det første, er der ingen unge, der frit kan vælge produktionsskolen. Den er, som 

det fremgår af loven, reserveret til de 16-25 årige, der ikke har en ungdomsuddannelse 

og ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde på en. 

 

For det andet, så er produktionsskolen ’en skole, der ikke er en skole’. Her går man 

ikke ’i skole’ men ’på arbejde’ på værksteder, der producerer rigtige varer og tjene-

steydelser, der skal bruges af rigtige kunder. Her arbejder man sammen med kolleger 

på værkstederne, går til frokostpause sammen med dem, arbejder over, når det er nød-

vendigt for at få tingene færdige til tiden. Og så får man altså løn i form af skoleydel-

se. Vel at mærke, når man laver noget. Ligesom i det øvrige arbejdsliv. Det er en del 

af konceptet. 

 

Det at skabe et arbejdsliv for de unge, der kommer så tæt som muligt på det arbejds-

liv, de en dag gerne skulle kunne tage del i, er nemlig produktionsskolens pædagogi-

ske pointe. Og den virker!  

 

Det gør den, fordi mange af de unge, der kommer på produktionsskolen er kørt totalt 

trætte i deres skolegang. De har brug for at holde pause fra skolelivet. I produktions-

skolens værksteder finder de ud af, at der faktisk er noget, de er gode til, og har lyst 

til.  På den måde finder mange af dem også ud af, at det kunne være smart at vende 

tilbage til skolebænken og tage uddannelse. 

 

Hvis man rører ved skoleydelsen, så fjerner man samtidig et vigtig element i produk-

tionsskolens pædagogiske ide og gør den mere skoleagtig. Det gavner ikke nogen, slet 

ikke de unge. 

 

Regeringen siger jo, at det skal kunne betale sig at arbejde. Helt enig! Det skal det og-

så kunne for de unge, der arbejder på produktionsskolen. Og det kan det! På den korte 

bane får de lidt flere penge end, hvis de bare sad på skolebænken. På den lange bane 

får rigtig mange af dem mod på uddannelse og arbejde. Og det kan betale sig for os 

alle sammen! 
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