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Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse  
/MB 

Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse er en opgave, som alle landets produktionsskoler 

er i gang med at løse. Det er også et område, vi i Produktionsskoleforeningen har meget stort fo-

kus på, både i vores politiske arbejde men også i form af projektindsatser. Vi har været involveret i 

det nyligt afsluttede projekt Nye Sport til Teknik, og vi er nu i gang med projektet Målrettede for-

løb på produktionsskolen, hvor 5 produktionsskoler deltager sammen med deres respektive pro-

jektpartnere fra UU-centre og erhvervsskoler. 

 

Slutrapport fra projektet Nye Spor til Teknik. 

Nye Spor til Teknik er et projekt mellem Korsør Produktionshøjskole, Dansk Industri og Industriens Fond. 

Produktionsskoleforeningen har også deltaget i projektet, særligt i form af formidling af projektet, bl.a. 

gennem de 4 Roadshows, der blev afholdt i begyndelsen af året. Projektet er nu afsluttet, og resultaterne 

er samlet i en projektrapport. 

Der er flere resultater, der er værd at fremhæve. Først og fremmest er det et meget konkret resultat af 

projekt Nye Spor til Teknik, at den model for Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse, som nu er 

udbredt til landets produktionsskoler, er udviklet i løbet af projektet. Modellens tre faser er:  

1) Afklaring mhp. valg af uddannelsesretning  

2) Målrettet forløb hen imod erhvervsuddannelse (forløbet starter med et G2-topmøde, hvor planen 

lægges ud fra hhv. elevens forudsætninger og den konkrete uddannelses krav og indhold)  

3) Overgang til erhvervsuddannelse via kombinationsforløb.  

Dernæst er det både interessant og imponerende at se, hvordan projektindsatsen har haft ganske stor suc-

ces med at bringe de unge videre i uddannelse eller beskæftigelse. Bl.a. kan man i projektrapporten læse, 

at af de 24 elever, der som en del af projektet (perioden januar til august 2014) har været i målrettet forløb 

hen imod erhvervsuddannelse, er 10 fortsat i målrettet forløb, 8 går på erhvervsskole, 2 er begyndt i EGU, 3 

er i beskæftigelse mens en enkelt er uoplyst. Det er 23 af de 24 deltagere, der fortsat er i aktivitet. 

 

Update fra Projektet Målrettede forløb på produktionsskolen 
De 5 projektsamarbejder i Målrettede forløb på produktionsskolen er i fuld gang med arbejdet. Ud over det 

centrale arbejde med at gøre sig erfaringer med de konkrete forløb og alt hvad de indebærer, skal her 

nævnes to vigtige elementer, som projektet bl.a. har fokus på:  

Først den integrerede almenundervisning i dansk og matematik. Projektet lægger stor vægt på at være med 

til at videndele og kvalificere skolernes arbejde på området. Derfor afholder vi d. 12. november 2015 et 

dagskursus på Korsør ProduktionsHøjskole med udgangspunkt i skolens dansk- og matematikværksted.  

Derudover har vi drøftet de målrettede forløbs indhold med en række af de deltagende erhvervsskoler ud 

fra deres erfaringer med GF 1. De gør her opmærksom på, at det kan være en god ide at sætte fokus på 
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praktikpladssøgning i det målrettede forløb, fordi det er et emne, som GF 1-eleverne arbejder med, og som 

derfor forudsættes på GF 2. I det målrettede forløb kan det fx indgå som et led i den integrerede danskun-

dervisning, og en erhvervsskole har henvist til en hjemmeside: http://www.gtilp.dk/ Her kan man finde en 

del materiale. Endelig vil vi have fokus på den screening, der er udviklet gennem Produktionsskoleprojektet, 

og som nu er gjort tilgængelig for alle produktionsskoler. Vi vil i 2016 invitere til kurser i brug af screenin-

gen, således at brugen fastholdes og vedvarende kvalificeres. 

Dernæst optagelsesprøven for de elever, der ikke lever op til adgangskravet på 02 i dansk og matematik. 

Produktionsskoleforeningen opfordrer alle produktionsskoler til at arbejde for at realisere den mulighed, 

der nu er givet, nemlig at den centralt stillede prøve kan afholdes på produktionsskolen. Denne ambition 

forfølges selvfølgelig også i projektsamarbejderne.  

Desuden har vi i projektet drøftet, hvordan kompetencebeviset kan spille ind i optagelsesprøvens mundtli-

ge del. Her er tilbagemeldingen fra erhvervsskolerne og UU-centrene, at de finder beviset relevant i samta-

len, og de ser, at kompetencebeviset kan kvalificere samtalen. Og den bedste måde at sikre, at beviset fak-

tisk bringes med i samtalen, vil være at uploade beviset, når eleven søger optagelse til erhvervsskolen via 

optagelse.dk. Så vil det nemlig blive lagt ved det materiale, som den ansøgte erhvervsskole selv bringer 

med til samtalen. 

Projekt Målrettede forløb på produktionsskolen løber frem til sommeren 2016, og vi vil løbende orientere 

om projektet. Har I spørgsmål til projektet eller til jeres egen indsats omkring de målrettede forløb hen 

imod erhvervsuddannelse, så er I meget velkomne til at kontakte os. Vi bestræber os på at inddrage alle 

produktionsskoler i arbejdet med de målrettede forløb, og vil derfor også gerne så vidt det er muligt imø-

dekomme ønsker og behov, som I oplever ude på skolerne! 

 

http://www.gtilp.dk/

