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Den centralt stillede prøve kan afholdes på produktionsskolen! 
/Michael Bjergsø 

Produktionsskoleforeningens forslag om, at den centralt stillede prøve til optagelse på erhvervs-

skolen skal kunne tages på produktionsskolen som en del af et målrettet forløb hen imod er-

hvervsskolen, har mødt bred opbakning fra bl.a. Danske Erhvervsskoler og arbejdsmarkedets 

parter. Ministeriet vil undersøge mulighederne for at realisere forslaget – men gør opmærksom 

på, at prøven allerede nu kan afholdes på produktionsskolen! 

 

Baggrund: Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse og optagelsesprøven 

I PSF er vi meget optagede af skolernes rolle i medfør af den ny erhvervsskolereform, og det 

gælder ikke mindst opgaven med at gennemføre målrettede forløb hen imod erhvervsuddan-

nelse. For de unge, der ikke lever op til karakterkravet, vil en del af det målrettede forløb 

handle om at opkvalificeres i dansk og matematik med henblik på at bestå den centralt stille-

de prøve. Derfor er optagelsesprøverne et område, som PSF har en stor interesse i, og som vi 

ser tæt knyttet til vores målrettede forløb. 

Det er baggrunden for, at PSF ifm. en høring har stillet forslag om, at det bør være muligt for 

produktionsskoler at afholde den centralt stillede prøve. Nogle af de ting, vi pegede på i vores 

høringssvar, var: 

 Når en deltager, som ikke imødekommer adgangskravene til erhvervsskolen, er i et 
målrettet forløb på produktionsskolen, vil en del af forløbet bestå i værkstedsintegre-
ret undervisning i dansk og matematik. En optagelsesprøve vil således være en natur-
lig afslutning og dokumentation af det arbejde, der er gjort i det målrettede forløb på 
produktionsskolen. 

 

 Produktionsskolerne står for en anden vej til uddannelse. Vi lægger stor vægt på høj 
faglighed og kvalitet, men vores pædagogiske tilgang er, at dette skal ske via en prak-
tisk vej, således at produktionsskolerne kan løfte netop de unge, der ikke profiterer af 
traditionel boglig undervisning. At muliggøre at den centralt stillede prøve kan tages 
på produktionsskolerne vil være en styrkelse af den anden og praktiske vej til uddan-
nelse. 
 

 Et af problemerne med afviklingen af prøverne hen over sommeren har været, at en 
stor del af de unge ikke er mødt op til prøven. For så vidt, prøven afvikles som en na-
turlig afslutning på et målrettet forløb og på den produktionsskole, som ansøgeren går 
på, er det realistisk at forvente en langt større deltagelsesgrad til prøverne. 
 

 Det vil ikke røre ved erhvervsskolernes ret til at vurdere, om en elev kan optages på 
deres skole. Dette kan de fortsat gøre i præcis samme omfang ved den efterfølgende 
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samtale, som også er en del af vurderingen. Tværtimod må det forventes at lette byr-
den for erhvervsskolerne, i og med en markant del af prøverne finder sted på produk-
tionsskolerne. 
 

 I mange år har der været et naturligt samarbejdsfelt mellem produktionsskolerne og 
erhvervsuddannelserne, og dette samarbejde er kun blevet endnu tættere i medfør af 
den ny reform. For PSF at se, vil muligheden for at kunne aflægge den centralt stillede 
prøve kun være et naturligt samarbejdsområde ved siden af samarbejdet om kombina-
tionsforløb og overgang mellem produktionsskole og erhvervsskole i det hele taget. 

 

Bred opbakning til forslaget 

I forbindelse med høringsprocessen fremlagde vi vores forslag til drøftelse i REU (Rådet for de 

grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser), og her var der bred opbakning til vores for-

slag – herunder også fra arbejdsmarkedets parter og Danske Erhvervsskoler. Opbakningen 

udmøntedes i, at REU i deres høringssvar udtrykte rådets støtte til PSFs forslag, samt opfor-

drede ministeriet til at arbejde for at forslaget realiseres.  

 

Ministeriets kommentar: Prøven kan allerede nu afholdes på produktionsskolen 

Høringsprocessen er nu afsluttet, og ministeriet har forholdt sig til vores forslag. Indlednings-

vis slår ministeriet fast, at emnet ligger uden for ændringsbekendtgørelsens område, men at 

man vil undersøge mulighederne for at imødekomme ønsket. Dernæst gør ministeriet op-

mærksom på, at det faktisk allerede nu er muligt at afholde prøven på produktionsskolen. Mi-

nisteriet skriver i deres høringsnotat:  

”Ministeriet vil arbejde videre med problemstillingen i forbindelse med evalueringen af op-

tagelsesprocessen. Indtil da er der intet til hinder for, at produktionsskolerne i deres sam-

arbejde med erhvervsskolerne kan undervise elever i dansk og matematik, og derefter følge 

deres elever til nærmeste erhvervsskole, hvor prøve afholdes. Erhvervsskoler kan endvidere 

afholde prøver på den produktionsskole eller de produktionsskoler, som de samarbejder 

med.” 

I PSF er vi meget tilfredse med den brede opbakning samt med at ministeriet har slået fast, at 

prøverne allerede nu kan afholdes på produktionsskolerne. Vi vil naturligvis holde ministeriet 

fast på, at ændringen faktisk gennemføres, og vi har desuden opfordret alle landets produkti-

onsskoler til allerede nu at tage kontakt til deres lokale erhvervsskoler mhp. at afholde den 

centralt stillede prøve på produktionsskolen i forbindelse med næste elevoptag på erhvervs-

skolen.  

 


