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EUD reform: Målrettede forløb på produktionsskolerne skal hjælpe unge 

ind på erhvervsskolernes G2. 
PSF sætter fokus på, hvordan produktionsskolerne i målrettede forløb kan hjælpe de unge ind på 

erhvervsskolerne. Derfor inviterede vi sammen med Industriens Fond til Roadshow i uge 9. Fire forskellige 

steder i landet blev der stillet skarpt på overgangene til erhvervsskolerne og ikke mindst til samarbejdet 

mellem produktionsskoler, erhvervsskoler, UU og kommunale instanser.    

 

Efter sommerferien bliver der nye adgangskrav til erhvervsskolerne: 02 i dansk og matematik og nye 

skrappere krav ved overgangen fra grundforløb til hovedforløb. Målet er at gøre erhvervsuddannelserne 

mere attraktive – det er godt! Men det betyder også, at en række unge ikke vil kunne komme ind på en 

erhvervsuddannelse uden ekstra hjælp.  

I den kommende tid skal vi derfor finde svar på, hvad vi stiller op med de unge, der ikke umiddelbart kan 

klare de nye krav. På produktionsskolerne og i PSF tror vi ikke på mere ’skole’ for disse unge. De skal i 

stedet mødes med autentisk produktion og praktisk arbejde i fagrettede værksteder, hvor de kan blive 

afklarede omkring evner og interesser. Når de unge på den måde er blevet tændte på et fag, så skal der en 

målrettet indsats til, for at de kan opfylde adgangskravene og starte på erhvervsskolen. I PSF har vi derfor 

arbejdet med, hvordan særlige målrettede forløb på produktionsskolerne kan struktureres.    

For produktionsskolerne får en central rolle at spille. Men man kan ikke spille med sig selv: Skolernes 

samarbejde med UU, jobcentre, kommunale myndigheder og de lokale erhvervsskoler bliver om muligt 

endnu vigtigere end det er i dag. Derfor inviterede PSF sammen med Industriens Fond til et roadshow med 

møder fire forskellige steder i landet, nemlig Randers, Køge, Slagelse og Middelfart. Her fremlagde 

Undervisningsministeriet centrale elementer i reformen, adgangsveje til grundforløbet og eksempler på 

varedeklarationer. PSF fremlagde dernæst den model, foreningen har udarbejdet for målrettede forløb på 

produktionsskolen, og endelig afsluttedes møderne med en paneldebat mellem repræsentanter fra hhv. 

UU, Danske Erhvervsskoler, kommunerne samt PSF. Fra PSF deltog foreningens næstformand Gert Møller.  

Debatterne var generelt både livlige og konstruktive. Der var bred enighed om, at ingen af os kan løfte 

opgaven alene, men at vi er fælles om den, og at et godt og tillidsfuldt samarbejde derfor er centralt. Nogle 

af pointerne fra PSF’s model for målrettede forløb fik stor opbakning fra de andre aktører, herunder at hvis 
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vi kan tænde den unge på et fag, så er meget nået og så kan meget lade sig gøre. Vi skal ikke være blinde 

for de højere faglige krav, der stilles – men heller ikke stirre os blinde på dem. Flere gange lød det i 

debatten, at 2-tallerne ikke er eller skal være det største tema i den udfordring, vi står med! Andre 

hovedtemaer i debatten var overgangen fra produktionsskole til erhvervsskole (via kombinationsforløb) 

samt hvordan de forskellige reformer spiller sammen eller ikke spiller sammen (særligt EUD-reformen og 

kontanthjælpsreformen). Endnu en gang tak til UU Danmark, Danske Erhvervsskoler, de deltagende 

kommuner samt KL for at I ville deltage i paneldebatten! 

Et væsentligt formål med roadshowet var at give et godt fælles grundlag for det videre arbejde på 

produktionsskolerne og aktørerne imellem. Det store fremmøde viste, at emnet er yderst relevant, både for 

produktionsskolerne og for deres samarbejdspartnere. Vores opfordring til jer, der var med på roadshowet, 

er derfor at se møderne som en anledning til at komme et skridt videre i det lokale samarbejde omkring 

målrettede forløb på produktionsskolen. 

Materialet fra dagene er lagt på PSF’s hjemmeside, og udover PP-slides fra hhv. Undervisningsministeriets 

og Produktionsskoleforeningens oplæg, kan du også finde pdf.-versioner af de to hæfter, der blev uddelt på 

møderne (”Målrettede forløb på produktionsskolen” og ”Nye Spor til Teknik”). Afslutningsvis sender PSF en 

stor tak til Randers Produktionshøjskole, Produktionshøjskolen Klemmenstrupgaard, Selandia Slagelse og 

Middelfart Produktionsskole for det store arbejde, der blev lagt i den praktiske organisering af møderne.  

 

Tak til Randers Produktionshøjskoles Multimedielinje for billedmateriale 


