
Produktionsskoleforeningen 
inviterer til Roadshow om:
Produktionsskolernes rolle i den 
ny erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreformen blev vedtaget d. 24. februar 2014 med Aftale om bedre og mere 
attraktive erhvervsuddannelser. Helt overordnet er ambitionen med aftalen, at flere unge skal 
tage en erhvervsuddannelse – og det vil vi på produktionsskolerne rigtig gerne være med til 
at arbejde for! Ser vi nærmere på indholdet af reformen, så er der en række ændringer, som 
får stor betydning ikke alene for erhvervsskolerne, men også for dem omkring, der arbejder 
med at vejlede, afklare og klargøre unge til erhvervsuddannelse. 

I Produktionsskoleforeningen er vi ikke i tvivl om, at temaet og problemstillingen vil få stor 
betydning for produktionsskolerne i den kommende tid. På produktionsskolerne har vi hele 
tiden haft en kerneopgave i at afklare vores unge til særligt de erhvervsrettede uddannelser. 
Det ændrer reformen ikke på. Men fremover vil vores opgave være langt mere omfattende 
end praktisk afklaring, fordi vi nu skal gøre en del af vores unge klar til grundforløbet på en 
helt anden måde end tidligere. Og det handler ikke kun om adgangskrav, men det handler 
også om, hvordan vi ruster den unge til at kunne gennemføre en uddannelse, hvor fx det 
faglige niveau er hævet, og hvor tidsrammen for grundforløbet er skærpet.

I Produktionsskoleforeningen arbejder vi på en model for målrettede forløb hen imod grund-
forløb 2. Det sker bl.a. med gennem projektet Nye Spor til Teknik, som er et samarbejde 
mellem Korsør ProduktionsHøjskole og Dansk Industri, og er støttet af Industriens Fond. 
Projektet er en del af baggrunden for roadshowet.

Omdrejningspunktet for arrangementerne er altså produktionsskolernes rolle i den ny er-
hvervsuddannelsesreform. MEN vi vil meget gerne drøfte det med alle jer, der arbejder med 
den samme problemstilling: At gøre unge klar til at påbegynde og gennemføre en erhvervsud-
dannelse. Derfor inviterer vi bredt, og derfor er vi også glade for den opbakning til arrange-
mentet, som vi har mødt, både fra Danske Erhvervsskoler, UU Danmark, KL, Dansk Industri 
og LO. 

Vi håber at se en god blanding af produktionsskolefolk, erhvervsskolefolk, UU-ledere og  
vejledere, kommunale embedsfolk/politikere, Jobcenterchefer og -ansatte samt andre gode 
og relevante samarbejdspartnere. 

Vel mødt!



Tid og sted:
23. februar Randers Produktionshøjskole, Gl.Hobrovej 49 b, 8920 Randers NV.
24. februar Klemmenstrupgaard Produktionsskole, Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge.
25. februar Selandia, CEU, Bredahlsgade 1 B, 4200 Slagelse.
26. februar Middelfart Produktionsskole, Toftegårdvej 7, 5500 Middelfart.

Alle dage kl. 11.30 – 15.30.

Tilmelding:
Tilmelding skal ske på Produktionsskoleforeningens hjemmeside www.psf.nu under  
”Kurser og arrangementer”.
Sidste tilmeldingsfrist for alle dage er den 8. februar 2015. 
Yderligere oplsyninger kan fås ved henvendelse til PSF’s sekretariat på Tlf. 7582 2055.

Program:

Kl. 11.30 – 12.00 Ankomst med let frokost.

Kl. 12.00 – 12.45 Erhvervsuddannelsesreformen i hovedtræk (v. Undervisningsministeriet).
  	 •	Centrale	elementer	i	reformen
	 	 	 •	Adgangsveje	til	grundforløb
	 	 	 •	Eksempler	på	varedeklarationer

Kl. 12.45 – 13.45 Målrettede forløb hen imod grundforløb 2 (v. Produktionsskoleforeningen).
   •	Gennemgang	af	modellen
	 	 	 •	Eksempler	på	forløb

Kl. 14.00 – 15.15 Paneldebat: Udfordringer i overgange og produktionsskolernes rolle
   Aktører	fra	relevante	institutioner	og	organisationer	debatterer	med	hinanden	og	
	 	 	 med	inddragelse	af	spørgsmål	og	pointer	fra	salen.

Kl. 15.15 – 15.30 Opsamling på dagen.

Kl. 15.30  Tak for i dag!

 



Derfor er Roadshowet vigtigt 
 – også for andre end produktionsskolerne:

“Det er et absolut relevante arrangementer. Der er brug for at blive helt klar på, 
hvad vi hver især skal og kan bidrage med”.
       

 Lars	Kunov,	Direktør	f.	Danske	Erhvervsskoler

”Med UU’s rolle i forhold til den fokuserede vejledning, er det vigtigt at have 
blik for produktionsskolernes tilbud om opkvalificering, og i det hele taget 
deres og vores opgave i forhold til unge. Det giver disse roadshows indblik i.” 

Mark	Jensen,	formand	for	UU	DANMARK

”Der er behov for, at langt flere gennemfører en teknisk erhvervsuddannelse. 
Søgningen er alarmerende lille, og mange virksomheder kan ikke få faglærte 
inden for de tekniske områder. Det kan i sidste ende gå ud over dansk konkur-
renceevne. Derfor er der brug for alle, som kan og vil. Her kan produktions-
skolerne være med til at gøre en forskel.”

Lone	Folmer	Berthelsen,	Erhvervsuddannelseschef	i	Dansk	Industri

”At blive faglært er den bedste måde at sikre sin fremtidige beskæftigelse. Men 
det er ikke alle unge der er klar til at begynde en erhvervsuddannelse. Pro-
duktionsskolerne gør et fantastisk stykke arbejde for de unge, der ikke er helt 
uddannelsesparate. I LO ser vi produktionsskolerne som meget vigtige for at 
sikre uddannelse til alle og derfor anbefaler vi arrangementerne.”

Ejner	K.	Holst,	LO	sekretær

Arrangementerne er et led i projektet Nye Spor til Teknik,  
og er støttet af Industriens Fond

”Med reformen af erhvervsuddannelserne og reformerne på beskæftigelsesom-
rådet bliver det nødvendigt at se nærmere på feltet af uddannelsestilbud, som 
kan opkvalificere de ikke-uddannelsesparate unge til en erhvervsuddannelse, 
fx produktionsskolerne.” 
 
Jan Bauditz, Chefkonsulent i KL.


