
ALTINGET 

Minister vil ikke give produktionsskoleelever 

mulighed for forlængelse 

20. november 2015 kl. 0:00  

Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (V) påtænker ikke at ændre på de 

gældende regler for forlængelse af produktionsskoleforløb ud over et år. 

Ministeren Ellen Trane Nørby svarer på S 238:  

Det fremgår af pkt. 6.4 i Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser at aftalepartierne er 
enige om, at styrke produktionsskolernes muligheder for at målrette produktionsskoleforløb til unge, 
som er motiveret for erhvervsrettet uddannelse, men som på grund af mangelfulde skolekundskaber 
har brug for opkvalificering for at kunne optages i en erhvervsuddannelse. Dette medførte en ændring 
af produktionsskoleloven, så der i et produktionsskoleforløb er plads til mere undervisning efter anden 
uddannelseslov – fx i dansk og matematik på VUC. 

Aftalen omfatter ikke muligheden for yderligere forlængelse af et produktionsskoleforløb. 

Det fremgår af produktionsskoleloven, blandt andet, at ved beregningen af årselever kan der for den 
enkelte deltager højst medregnes et års produktionsskoleophold. Inden for en kvote, der udgør 10 pct. 
af produktionsskolens samlede årselevtal i det forudgående finansår, kan produktionsskolen, når det er 
begrundet i særlige uddannelsesmæssige hensyn, tilrettelægge ophold af længere varighed med 
statstilskud. 

En deltager har dermed mulighed for at få forlænget sit forløb, hvis fx et særligt tilrettelagt 
produktionsskoleforløb på VUC ikke er afsluttet, inden den unge har været et år på produktionsskole. 

Det skal bemærkes, at reglen alene regulerer, om deltageren kan indgå i skolens årselevberegning – 
det vil sige udløse statslig finansiering. En ung med behov for yderligere længerevarende forløb kan 
fortsætte på en produktionsskole ud over et år, hvis deltagerens bopælskommune vil afholde udgifterne 
derved. Det skal også bemærkes, at forløb som led i aktivering i henhold til lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats samt forløb som led i en erhvervsgrunduddannelse (egu) ikke er omfattet af et-
års reglen. 

Baggrunden for bestemmelsen er, at et skoleophold på op til et år normalt må anses for at være til- 
strækkeligt til at opfylde målsætningen for skolernes primære målgruppe om udslusning til enten 
uddannelse eller arbejde. 

Jeg påtænker ikke at ændre på de gældende regler for forlængelse af produktionsskoleforløb ud over 
et år.

 

Spørgsmål S 238:  

Spørger: Mattias Tesfaye  

Vil ministeren give produktionsskolerne mulighed for at give mere end 10 pct. af eleverne forlængelse 
ud over det ene år, så skolerne får bedre muligheder for at leve op til deres opgaver som beskrevet i 
aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser pkt. 6.4? 

 


