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Temadag om optagelsesprøve og almenundervisning 
/Michael Bjergsø 

Med EUD-reformen er det efterhånden velkendt, at der fremefter er adgangskrav for at den unge kan 

komme ind på grundforløbet. Medmindre den unge har en uddannelsesaftale, skal han eller hun enten 

have 02 i dansk og matematik, eller alternativt skal han eller hun op til en optagelsesprøve på erhvervssko-

len. Optagelsesprøven er nu offentliggjort som testsæt, og Produktionsskoleforeningen afholdt d. 18/6 en 

temadag om de nye optagelsesprøver på erhvervsuddannelser samt de udfordringer det afstedkommer for 

almenundervisningen på produktionsskolerne. Det var en både oplysende og inspirerende temadag, der 

gjorde os klogere på i hvert fald tre områder: 

De nye optagelsesprøver. Chefkonsulent Ejnar Andersen fra Undervisningsministeriet indviede os i, hvilke 

tanker der ligger bag optagelsesprøverne, hvorfor de ser ud, som de gør, samt de særlige ting ved prøverne, 

som vi skal være opmærksomme på. Ejnar afklarede en række forhold og spørgsmål omkring adgang og 

optagelsesprøver, bl.a. hvordan den unge meldes til optagelsesprøverne, men også at optagelse på Ny me-

sterlære samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse er undtaget adgangskravene, men sker på 

samme måde som hidtil.  

Konsekvenserne for vores almenundervisning. Det er nyt for produktionsskolerne, at vores værkstedsinte-

grerede almenundervisning også skal sigte på en optagelsesprøve. Det stiller os nogle udfordringer ift. 

hvordan vi kan tilrettelægge almenundervisningen, så den på den ene side er relateret til det, der sker på 

værkstedet, og på den anden side har en kvalitet og bredde, så den gør den unge klar til optagelsesprøven. 

På temadagen gav fire produktionsskoler os et skarpt indblik i, hvordan de på deres skole griber almenun-

dervisningen an, også mhp. at gøre eleverne klar til optagelsesprøverne. Først Korsør Produktionshøjskole, 

der har oprettet et dansk-/matematikværksted, hvor hele tilrettelæggelsen, herunder også pædagogik og 

niveau, er integreret i det målrettede forløb hen imod grundforløbet på erhvervsskolen. Dernæst Egå Pro-

duktionsskole, som arbejder med portfolio i deres almenundervisning, og efterfølgende Haderslev Produk-

tionsskole, hvor almenunderviseren sammen med værkstedslæreren på Metal (og via projektet Bedre faglig 

læsning og skrivning) har udviklet nye metoder, der også er integreret i kompetencetavlen. Endelig fortalte 

Middelfart Produktionsskole om en helt anden løsning, nemlig via 1/3-reglen at tilbyde undervisning efter 

anden uddannelseslovgivning, og her har Middelfart i et stærkt samarbejde med EUC Lillebælt udviklet 

Erhvervslinjen.  

De fire oplæg tydeliggjorde på den ene side, at der jo ikke er én universel løsning på almenundervisning på 

produktionsskolerne. På den anden side var alle oplæg udtryk for, at vi på produktionsskolerne har en mas-

se gode redskaber og muligheder for at rykke eleverne både på dansk- og matematik-fagligheden, men 

også på dansk- og matematik-motivationen; Gennem den praktiske læring, hvor almenundervisningen knyt-

tes til arbejdet i værkstedet, finder eleverne ud af, at de faktisk godt kan læse, skrive og regne! Derfor var 

de fire inputs fra skolerne særdeles inspirerende og positive, og gav tilsammen en masse godt stof til det 

videre arbejde ude på skolerne. 
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Hvad er det for en virkelighed der møder produktionsskolernes elever når de går ind af døren på en er-

hvervsskole? Undervisningsministeriets læringskonsulenter på erhvervsuddannelserne, Helga Bojesen og 

Claus Søe, har været involveret i det omfattende arbejde med at implementere reformen på landets er-

hvervsskoler, herunder arbejdet med, hvordan reformens pædagogiske intentioner udmøntes mere kon-

kret, når landets erhvervsskoler tilrettelægger de forskellige grundforløb. Det var interessant at høre om, 

hvordan den almene undervisning vil forsøges tilrettelagt helhedsorienteret, praksisnært og tværfagligt. Og 

hvis intentionerne også lykkes i praksis, når det hele rigtigt går i gang til august, så fik man faktisk indtryk af, 

at det bliver en mere praktisk betonet erhvervsskole, der møder vores elever. Og dermed også en lærings-

form, som i højere grad vil virke kendt fra produktionsskolen, de kommer fra. 

Temadagen blev afholdt på Elsesminde Produktions-Højskole i Odense og der var med over 100 deltagere 

fyldt op til sidste stol – et meget konkret udtryk for at adgang og optagelse til erhvervsskolen er et stort og 

vigtigt tema på produktionsskolerne. Produktionsskoleforeningen takker alle oplægsholderne for at bidrage 

til en god og inspirerende dag for alle deltagere.  

Oplæg fra temadagen er tilgængelige på PSF’s hjemmeside, og her kan du også finde materiale om produk-

tionsskolernes målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FAKTA: ADGANG VIA OPTAGELSESPRØVE 
Optagelsesprøven svarer til kravene for at opnå 02 i 
dansk og matematik. Prøverne varer to timer, og de 
bedømmes bestået/ikke-bestået. Ud over en skriftlig del 
skal den unge også til en samtale, der skal afdække den 
unges faglige potentiale, herunder bl.a. motivation og 
afklaring for uddannelsen. 
Når den unge har bestået optagelsesprøve og samtale, 
har vedkommende samme adgang til 
erhvervsuddannelse som de unge, der har 02 i dansk og 
matematik, eller som har en uddannelsesaftale. 
 
Produktionsskolerne udbyder målrettede forløb hen imod 
erhvervsuddannelse, der gør eleverne klar til både at komme 
ind på erhvervsskolen (enten via adgangskravet på 02 eller via 
optagelsesprøven) men også gør eleverne klar til at komme 
ud igen med et svendebrev i hånden! 
 


