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2000 kom ikke ind på EUD! 
Gert Møller, forstander på Korsør ProduktionsHøjskole og næstformand i Produktionsskoleforenin-

gen  

 

Adgangskravenes konsekvenser 
Så begynder der at tegne sig et billede af en af EUD reformens konsekvenser: På grund af de nye 

adgangskrav måtte over 2000 unge opgive at komme ind på en erhvervsuddannelse. De fik ikke 2 

ved folkeskolens afgangsprøve. De bestod ikke den anvendelsesorienteret prøve, der kan erstatte 

2 tallet. Og for de, der fik endnu en chance i form af et ’betinget optag’ med tilbud om sommer-

skole og ny prøve i august, gik det heller ikke.  

Reformens intentioner er gode nok: Flere unge skal ind på en erhvervsuddannelse. Og flere af 

dem, der kommer ind, skal gøre deres uddannelser færdige og komme ud på den anden side med 

et svendebrev i hånden. Men lige nu ser det ud til, at de to ting spænder ben for hinanden. 

Logikken i reformen lyder, at når flere unge skal komme godt igennem uddannelsen, så er der no-

gen, der slet ikke skal begynde på den. Kravet om mindst 2 i dansk og matematik er indført, for at 

understrege, at også en erhvervsuddannelse kræver dansk og matematik på et vist niveau  

 

En anden vej: At blive tændt for et fag 
En anvendelsesorienteret prøve kan give god mening. Her kan den unge vise, at han eller hun kan 

bruge dansk og matematik i praksis. Men også for de unge, der mødte frem til prøverne, var der 

mange, der ikke klarede den. Så hvad er det, der skal til? 

I produktionsskolerne tilbyder vi en anden vej: Anvendelsesorienteret undervisning med udgangs-

punkt i reel produktion og forpligtende arbejdsfællesskaber. Her kan de unge blive tændte for et 

fag og begynde at få en fagidentitet. Når de unge kan se sig selv i et fag og virkelig vil det, så skal 

dansk og matematik læres på baggrund af praktiske opgaver, der har relation til det fag, de arbej-

der med.  

Gennem deltagelse i praktisk arbejde og produktion bliver den teoretiske forståelse en nødven-

dighed for det konkrete arbejde: Hvis jeg skal lave mad til 30 personer, så skal jeg kunne læse op-

skriften og kunne justere mængderne, jeg skal kende til litermål, vægt og meget mere. 

 

Målrettede forløb og anvendelsesorienterede prøver 
Hvis vi skal have alle unge med på uddannelsesvognen, så går vejen for nogle af de unge gennem 

produktionsskolen. Når de her er blevet afklarede i forhold til et fag, så skal vi sætte ind med mål-

rettede forløb hen imod GF2.  
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Her skal vi sammen med de unge være bevidste om, hvad den pågældende uddannelse kræver, så 

den unge ikke går i stå ved overgangen til hovedforløbet. Og vi skal blive bedre til at integrere 

dansk og matematik i det praktiske arbejde. En del af vores unge har stor gavn af at deltage i f.eks. 

ungdomsskolens og VUC’s mere klassiske undervisning i dansk og matematik. Det skal de selvføl-

gelig blive ved med. Men for rigtig mange unge rykker det først på dansk og matematikområdet, 

når undervisningen bliver sat i relation til konkrete arbejdsopgaver.  

Barren skal ikke sættes ned for de unge. De skal tilbydes andre måder, at komme over den på. 

Derfor har vi i produktionsskolerne fokus på den anvendelsesorienterede prøve i dansk og mate-

matik. VI skal undgå den situation, vi har set her i sommer. De unge, der skal ind på erhvervsud-

dannelsen via en anvendelsesorienteret prøve, skal have en ærlig chance for at komme igennem 

den.  

Derfor skal der stilles krav til produktionsskolerne om at føre eleverne op til denne prøve. Og der-

for skal vi have mulighed for at afvikle prøven på produktionsskolen, hvor de unge er i et kendt 

miljø, og hvor de har oplevet, at de er i stand til at bruge dansk og matematik som en integreret og 

nødvendig del af det praktiske arbejde. 

 

Der er muligheder 
I den kommende tid er det vigtigt, at aktørerne omkring de unge – UU centrene, ungeindsatserne, 

jobcentrene, produktionsskolerne m.fl. – kommer på banen og gør det klart for de unge, at de ikke 

skal opgive deres ønske om en uddannelse.  

Så hvis I kender unge, der lige nu er sat udenfor, så søg vejledning hos UU, kontakt den lokale pro-

duktionsskole eller forhør jer om det nye tilbud om Kombineret Ungdomsuddannelse – der er veje 

og muligheder ind i uddannelsessystemet for dem.  

 


