Vejle, den 31. august 2015

Til
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Emne: "Høringssvar – Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse
om erhvervsuddannelser"

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse af erhvervsuddannelser
På Rådet for grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers (REU) møde d. 28/8 2015
drøftedes bl.a. Produktionsskoleforeningens forslag om at muliggøre, at den centralt stillede
prøve kan afholdes på en produktionsskole (ifm. dagsordenens pkt. 6). I
Produktionsskoleforeningen er vi meget tilfredse med den brede opbakning, vores forslag
mødte i REU, og på den baggrund sender vi vores høringssvar, idet vi gerne her vil uddybe
vores forslag:
I Produktionsskoleforeningen er vi meget optagede af vores rolle i medfør af den ny
erhvervsskolereform, og det gælder ikke mindst vores opgave med at gennemføre
målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. Produktionsskolernes målrettede forløb er
for de unge, der er tændte på et fag, men som ikke umiddelbart er klar til
erhvervsuddannelse og/eller ikke lever op til adgangskravene. Et målrettet forløb har som
formål at sørge for, at den unge bliver klar til lige præcis den erhvervsuddannelse, som han
eller hun har fattet interesse for – og det gælder både faglige, personlige og sociale
kompetencer, som er relevante for den pågældende uddannelse, ligesom det gælder
adgangen til at komme ind på erhvervsskolen. For de unge, der ikke lever op til
karakterkravet, vil en del af det målrettede forløb handle om at opkvalificeres i dansk og
matematik med henblik på at bestå den centralt stillede prøve. Derfor er
optagelsesprøverne et område, som Produktionsskoleforeningen har en stor interesse i, og
som vi ser tæt knyttet til vores målrettede forløb.

1. Prøveafholdende institution
I udkastets § 1 nr. 8 henvises til et bilag 9, som er affattet som bilag 2 til
bekendtgørelsesudkastet; bilaget omhandler den centralt stillede prøve. Af bilagets pkt. 2
fremgår det, at den institution hvor ansøgeren ønsker optagelse, er den prøveafholdende

institution, men det fremgår også, at institutionen efter aftale med en anden
prøveafholdende institution kan henvise elever til at aflægge prøven der.

I PSF mener vi, at det bør være muligt for produktionsskoler at afholde den centralt stillede
prøve. Det gør vi af flere grunde:


Når en deltager, som ikke imødekommer adgangskravene til erhvervsskolen, er i et
målrettet forløb på produktionsskolen, vil en del af forløbet bestå i
værkstedsintegreret undervisning i dansk og matematik. En optagelsesprøve vil
således være en naturlig afslutning og dokumentation af det arbejde, der er gjort i det
målrettede forløb på produktionsskolen.



Produktionsskolerne står for en anden vej til uddannelse. Vi lægger stor vægt på høj
faglighed og kvalitet, men vores pædagogiske tilgang er, at dette skal ske via en
praktisk vej, således at produktionsskolerne kan løfte netop de unge, der ikke
profiterer af traditionel boglig undervisning. At muliggøre at den centralt stillede
prøve kan tages på produktionsskolerne vil være en styrkelse af den anden og
praktiske vej til uddannelse.



Et af problemerne med afviklingen af prøverne hen over sommeren har været, at en
stor del af de unge ikke er mødt op til prøven. For så vidt prøven afvikles som en
naturlig afslutning på et målrettet forløb og på den produktionsskole, som ansøgeren
går på, er det realistisk at forvente en langt større deltagelsesgrad til prøverne.



Det vil ikke røre ved erhvervsskolernes/SOSU-skolernes ret til at vurdere, om en elev
kan optages på deres skole. Dette kan de fortsat gøre i præcis samme omfang ved
den efterfølgende samtale, som også er en del af vurderingen. Tværtimod må det
forventes at lette byrden for erhvervsskolerne/SOSU-skolerne, i og med en markant
del af prøverne finder sted på produktionsskolerne.



I mange år har der været et naturligt samarbejdsfelt mellem produktionsskolerne og
erhvervsuddannelserne, og dette samarbejde er kun blevet endnu tættere i medfør
af den ny reform. For Produktionsskoleforeningen at se vil muligheden for at kunne
aflægge den centralt stillede prøve kun være et naturligt samarbejdsområde ved
siden af samarbejdet om kombinationsforløb og overgang mellem produktionsskole
og erhvervsskole i det hele taget.

Det er vigtigt for os at understrege, at vores forslag ikke vil ændre på den ansøgte
institutions ret til og ansvar for at vurdere, om ansøgeren kan optages på den pågældende
institution. Således er det alene den centralt stillede skriftlige prøve, som vi mener, skal
kunne aflægges på produktionsskolen. Den mundtlige samtale foregår på den ansøgte

erhvervsskole, og dermed vil det fortsat være den ansøgte erhvervsskole, som vurderer, om
ansøger får adgang til erhvervsuddannelsen.
Dermed vil forslaget ikke, så vidt vi kan vurdere det, være i konflikt med gældende
lovgivning på erhvervsuddannelsesområdet, ligesom vi heller ikke ser forslaget være i
konflikt med lov om produktionsskoler, idet den centralt stillede prøve netop ikke er en
kompetencegivende prøve/eksamen, men er en del af en helhedsvurdering, som kun er
relevant i en specifik kontekst. Vores vurdering er tværtimod, at forslaget understøtter
intentionen i erhvervsskolereformen, som er, at flere unge påbegynder og gennemfører en
erhvervsuddannelse, samt at produktionsskolerne skal spille positivt ind i overgangen til
erhvervsuddannelse for de unge, der ikke umiddelbart er klar.

Forslag: Til bilag 9: Den centralt stillede prøve, jf. § 54. er tilføjet et pkt. 2.2.
2.2 En erhvervsskole kan indgå samarbejdsaftale med en produktionsskole om at en ansøger
til erhvervsuddannelse, som ikke lever op til adgangskravene, og som er i et målrettet forløb
på en produktionsskole, kan aflægge den centralt stillede prøve på produktionsskolen.

Med venlig hilsen

Axel Hoppe
Sekretariatsleder PSF

