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Vi har ugentligt unge, der egentlig 

gerne vil gå hos os, som i stedet 

vælger at søge uddannelseshjælp, da 

de kan få en højere ydelse 
Produktionsskolen Nordvestjylland 

 
Konsekvenser af nedsat skoleydelse i forbindelse med FL 17  

Notat udarbejdet af Produktionsskoleforeningen, juni 2017 
 

I forbindelse med Finanslov 2017 blev produktionsskoleydelsen beskåret. Produktionsskoleforeningen har 

foretaget en rundspørge på alle landets produktionsskoler for at afdække konsekvenser ift. tilgangen af 

elever til produktionsskolerne.  

 

Både fra 2015 til 2016 og fra 2016 til 2017, ses et fald i elevantal på produktionsskolerne. 

Udvikling i elevantal 2015-2016: Fald på ca. 4% 

Udvikling i elevantal 2016-2017: Fald på ca. 30 % 

 

Produktionsskolerne tilskriver dette markante fald i elevoptag nedsættelsen af skoleydelsen. Der er ingen 

sammenhæng mellem dårligt præsterende skoler (udslusning) 

og elevnedgang, ligeledes er der fx heller ingen sammenhæng 

mellem elevnedgang og mindre gode samarbejder. 

Elevnedgangen er ligeligt fordelt over land og by og fordelt 

geografisk ud over Danmark. Den eneste eksterne fælles 

forandring fra 2016 til 2017 er skoleydelsesniveauet, og det er 

også den forklaring skolerne hører fra eleverne selv.  

Dette mener vi i PSF er ganske alarmerende. Nogle skoler – herunder stærke og velfungerende skoler med 

høj kvalitet og godt samarbejde med kommunen – er faldet på over 60%! Nogle steder får man reelt ikke 

længere elever på over 18 år som er udeboende, og kun få hjemmeboende. 

 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

JAN-MAJ 2015 JAN-MAJ 2016 JAN-MAJ 2017 

4874 4665 

3285 

antal nyoptagne elever på 75 
produktionsskoler 



 

2 
 

Det er i høj grad 

hjemmeboende elever 

over 18 år der svigter. 
Viborg Produktionsskole 

 

 

75 Produktionsskolers elever Antal %-fald 

Jan-maj 2015 4874  

Jan-maj 2016 4665 4,29% 

Jan-maj 2017 3285 29,58% 

 

Det er naturligvis ikke alle produktionsskoler som oplever tilbagegang, en håndfuld skoler oplever at deres 

elevtilgang er stigende, mens et alarmerende antal oplever elevnedgang på over 50 % 

 

ELEVNEDGANG 2016-2017 75 produktionsskoler 

Mindre end 5% fald 8 

5-15% fald 6 

15-25% fald 13 

25-35% fald 15 

35-45% fald 19 

45-55% fald 6 

Mere end 55% fald 8 

 

Konsekvenser fremadrettet  
Når hovedparten af landets produktionsskoler har haft et fald i elevtal på 35-

45%, er det et konkret og alvorligt problem, som truer produktionsskolerne 

på eksistensen her og nu. Det er en meget ustabil situation, som trækker i 

den forkerte retning, og som betyder at nogle skoler arbejder på ’worst case’ 

budgetter. Det vil betyder at mange skoler er på kanten af – eller i gang med 

– større nedskæringer (lukke værksteder, afskedige personale). Derudover 

står produktionsskolerne og fx KUU i en meget usikker reformtid, som gør at rigtig mange skoler frygter en 

forværring af den beskrevne situation.   

Og slutteligt betyder det, at der er unge mennesker, der egentlig havde søgt og fundet et passende tilbud, 

som kunne hjælpe dem henimod uddannelse og arbejdsmarked, som nu i stedet er på fx kontanthjælp. Et 

tilsvarende problem vil tegne sig for fx FGU, hvis det også her kommer til at kunne svare sig at melde sig på 

fx uddannelseshjælp. 
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KONTAKT for yderligere information: 

Sekretariatsleder Axel Hoppe (mail: axel@psf.nu, mobil: 2895 2120) 

Læs mere om Produktionsskoleforeningen på www.psf.nu  

Faktaboks Produktionsskoleydelse Kontanthjælp 

FØR 1/1 2017 FRA 1/1 2017 Uddannelseshj. Aktivivitetshj. 

Under 18 år 3.054 kr. (705 pr uge) 1.516 kr. (350 pr uge) 0 kr. 0 kr. 

Over 18 år og 

hjemmeboende 

3.942 kr. (910 pr uge) 1.516 kr. (350 pr uge) 2.631 kr. 3.465 kr. 

Over 18 år og udeboende 7.307 kr. (1687 pr uge) 5.416 kr. (1250 pr uge) 6.106 kr. 7.182 kr. 

Oplevelser fra produktionsskolerne 

  To elever ville starte hos os, men startede ikke fordi mor undersøgte at de kunne få mere i 

uddannelsesstøtte. 

  En elev (over 18 udeboende) kan få mere i uddannelsesstøtte og diagnosetillæg, som sammenlagt 

giver langt mere end det vi giver i løn.  

  To mulige elever har spurgt om det var SU berettigede for de havde brug for SU lån pga. husleje. 

  Vi oplever at elever har sagt ja til os – vores aktiviteter, tilbud og miljø. Og når de så får oplyst 

skoleydelsen takker de nej, og går hellere på uddannelseshjælp i kommunen. 

  En elev (over 18) startede ikke på produktionsskolen fordi han kunne få mere i SU, da hans mor var 

på kontanthjælp. I stedet startede han fiktivt op på en uddannelse i Ringsted. 

  Vi har haft elever som stod med målgruppevurderingen i hånden, men ikke ville starte pga. ydelsen.  

  Unge som er forsørgere har ikke råd til at starte på produktionsskole, selvom de meget gerne vil. 

 

Sådan gjorde vi: Produktionsskoleforeningen har foretaget en rundspørge hos alle landets 82 

produktionsskoler (75 skoler/ 85,4% har svaret 7. juni). Her blev der spurgt til antallet af optagne elever 

i de første 5 måneder af hhv. 2015, 2016 og 2017. Dette for at kunne foretage en direkte 

sammenligning af antal af produktionsskoleelever på produktionsskolerne.  

Der er spurgt til antal ny-optagne elever 1/1-31/5 2015, 1/1-31/5 2016 og 1/1-31/5 2017 for at kunne 

udregne skolernes procentuelle stigning/fald af i elevtag i de tre givne perioder. Det er altså antal cpr-

numre og ikke årselever denne undersøgelse har beskæftiget sig med.  
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