
Grundlæggende praktisk oplæring  på produktionsskolen  

Den grundlæggende praktiske oplæring erstatter grundforløbet på erhvervsskolen efter samme principper som Ny Mesterlære.  
Bortset fra specielle, kortvaríge kursusforløb på erhvervsskolen foregår den grundlæggende praktiske oplæring på produktionsskolen. Den 
grundlæggende praktiske oplæring kan således ikke foregår hovedsageligt eller udelukkende på erhvervsskolen., idet den unge i givet fald 
bør gennemføre en ordinær erhvervsuddannelse. 
Produktionsskolen får PBE-taxameter under elevens ophold på produktionsskolen, og erhvervsskolen får særlige taxametertilskud for at 
bistå produktionsskolen med iværksætte uddannelsesplanen og med afslutningen af den grundlæggende praktiske oplæring. 

Praktikuddannelse på produktionsskolen 

Som udgangspunkt foregår praktikuddannelsen efter den grundlæggende praktiske oplæring også på produktionsskolen. Der er dog mulig-
hed for i løbet af praktikuddannelsen at sende PBE-eleven i virksomhedsforlagt undervisning (se dette), ligesom der er mulighed for—som 
regel senere i forløbet—at sende den unge i  delpraktik i en virksomhed (se dette). 
Produktionsskolen får PBE-taxameter under elevens ophold på produktionsskolen 

Virksomhedsforlagt undervisning (praktik i virksomhed uden løn, men med skoleydelse) 

PBE-eleven kan sendes i virksomhedsforlagt undervisning, dvs. i praktik i en virksomhed uden overenskomstmæssig løn, men med skoleydel-
se ligesom under uddannelsen på produktionsskolen. Der er særlige betingelser for den unges deltagelse i produktionen.  
Skolen kan kun få PBE-taxametertilskud (halv takst) i max. 3 måneder i den samme virksomhed. 

Aftale om delpraktik i virksomhed (praktik i virksomhed med overenskomstmæssig lærlingeløn) 

Der kan indgås egentlig aftale om delpraktik i en virksomhed, der udbetaler overenskomstmæssig lærlingeløn. 
Skolen får  sædvanligt PBE-taxametertilskud under en sådan delpraktik, fordi skolen skal bidrage med vejledning og eventuel pædagogisk 
støtte til elev og praktikvirksomhed. 

Hovedforløb på erhvervsskolen 

De ordinære hovedforløb, der indgår i den pågældende erhvervsuddannelse, foregår som udgangspunkt på erhvervsskolen. Erhvervsskolen 
modtager taxametertilskud som til andre EUD-elever plus et særligt tillægstaxametertilskud til PBE-elever. 
Det er den udbudsgodkendte erhvervsskole, der har ansvaret for skoleundervisningen. Det er derfor op til denne erhvervsskole at afgøre, i 
hvilken udstrækning en produktionsskole eventuelt kan varetage hovedforløbsundervisning på vegne af erhvervsskolen.  

PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVSUDDANNELSE (PBE)  
PBE er en særlig tilrettelæggelsesmåde for erhvervsuddannelser, der er  vekseluddannelser,  

som helt eller delvis gennemføres på produktionsskoler.  
PBE har samme mål og niveau som erhvervsuddannelser i almindelighed og afsluttes med samme prøver og be-

viser. 

 
Hvad er det for elementer, der indgår i uddannelsen? 

PBE–taxameter til produktionsskolen 

PBE-taxameteret er oprindelig (fra lovens ikrafttræden pr. 1.8.2010) fastsat til summen af undervisnings– og  bygningstaxameteret til pro-
duktionsskolerne.  
PBE-taxameteret reguleres imidlertid anderledes end produktionsskoletaxametrene, hvorfor der er en mindre forskel i beløbsstørrelserne.  
Beløbet kan findes i ministeriets årlige takstkatalog under Erhvervsuddannelser (allernederst) og er anført som Tilskud til  praktikuddannelse 
på produktionsskoler.  


