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Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 

Så er den 2 årige kombinerede ungdomsuddannelse skudt i gang over hele landet, og det bliver 

spændende at se, hvordan den kommer til at udfolde sig i praksis. Nogle steder er der stadig ledige 

pladser, men man må forvente, at disse bliver besatte i den nærmeste fremtid. 

Produktionsskolerne er blevet centrale aktører og spiller de fleste steder en rolle som tovholdere 

eller som udbydere i konsortierne. Vi har spurgt et par tovholdere om, hvordan det ser ud på de-

res skole.  

 

I Midtjylland er 4 produktionsskoler, nemlig Silkeborg Produktionshøjsko-

le, Ringkjøbing-Skjern Produktionsskole, Herning Produktionsskole og 

Pro-Midt i Ikast-Brande området, udnævnt til hjemstedsskoler med Silke-

borg Produktionshøjskole som tovholder i et konsortium, hvor også en 

række andre institutioner deltager, bl.a. erhvervsskoler, HF og VUC.  Skolerne starter op lidt for-

skudt her i løbet af august, og af de tildelte 51 elevpladser er de 47 besatte ved starten, mens der 

er 2 elever mere på vej. René Olsen, Silkeborg Produktionshøjskole er meget fortrøstningsfuld 

med hensyn til de manglende elever. De skal nok nå at komme i løbet af august måned. 

De 4 hjemstedsskoler har valgt at fordele elevtallet nogenlunde ligeligt mellem sig her ved det 

første optag, så der er en rimelig økonomi i det for alle parter. Det er en af de ting, man har set 

som vigtigt i forhold til at komme godt fra start. Ellers peger René Olsen på det gode kommunale 

samarbejde med bl.a. UU. Men en af de store opgaver lige nu er selvfølgeligt at udbrede kendska-

bet til den nye uddannelse. I Silkeborg Kommune påtænker man da også en kampagne i marts 

2016, der sætter fokus på hele viften af uddannelser, bl.a. produktionsskolerne, KUU og EGU.   

Ser vi på elevoptaget, så forklarer René, at det er en broget flok med forskellige faglige, personlig 

og sociale udfordringer, men absolut med lyst til denne nye uddannelsesmulighed, hvor et trygt 

miljø og et godt holdfællesskab danner basis for læringen. 

 

I trekantsområdet udbydes uddannelsen af Fredericia Produkti-

onsskole, Middelfart Produktionsskole, Produktionsskolen Datari-

et, Produktionsskolen Kolding og Vejle Produktions- og Uddannel-

sescenter. I Middelfart udbyder man områderne ’Funktionel Ser-

vice’, ’Sundhed og Omsorg’, ’Håndværk og Teknik’ og ’Handel og Service’. Her markerede man ud-

dannelsens start ved at plante et æbletræ, der kan vokse sig stort og bære frugt. Også her har man 

haft et godt optag, idet 9 ud af 10 pladser er besatte, og der ser ud til at være en 10ende elev på 

vej. 

http://www.kuurs.dk/
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John Monberg, der er kontaktlærer for de 9 KUU elever, har brugt introduktionsugen på at lægge 

grunden til et holdfællesskab og selvfølgelig til at fortælle om uddannelsens opbygning og elemen-

ter. Her i det første optag, er der mange unge, der kommer fra et produktionsskoleforløb. Derfor 

er det bl.a. vigtigt, at snakke om, at de nu ikke længere er i et afklarende produktionsskoleforløb 

men i et mere målrettet uddannelsesforløb. De er ikke bedre eller mere end produktionsskoleele-

verne, men de er noget andet. 

For John selv er det spændende at være med til at opbygge en helt ny uddannelse. Der er mange 

stier, der skal trædes, og det er givende at arbejde sammen med mange mennesker om det.  


