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Hvad stiller man som almenunderviser op, nu hvor der med EUD-reformen er kommet adgangskrav 
på erhvervsskolen? Og hvordan griber man det an som skole og i tilrettelæggelsen af almenunder-
visningen? Det var nogle af spørgsmålene på kursusdagen, hvor ca. 50 (fortrinsvis) almenundervi-
sere var samlet for at lade sig inspirere af både oplæg fra almenunderviserne på Korsør Produkti-
onshøjskole, af besøg på skolens værksteder samt af hinanden. 
 
Det, der kendetegner almenundervisningen på Korsør Produktionshøjskole, er, at skolens to almenlærere 
har et meget stærkt fokus på den praktiske og værkstedsintegrerede tilgang til almenundervisningen, samt 
at undervisningen i høj grad knyttes an til de målrettede forløb hen imod EUD. Sidstnævnte kommer til 
udtryk ved at almenundervisning i større omfang er prioriteret de deltagere, der er i målrettede forløb hen 
imod EUD, samt ved at undervisningen sigter mod optagelsesprøven til erhvervsskolen. Væsentlige elemen-
ter i skolens almenundervisning er bl.a. en systematisk brug af PSP-screeningen (der er udviklet gennem 
Produktionsskoleprojektet, og som de fleste produktionsskoler nu anvender). Screeningen gør det muligt at 
tilrettelægge almenundervisningen ud fra den enkelte unges behov. Derudover har man udviklet et stærkt 
samarbejde almenlærer og værkstedslærer imellem, således at fx en deltagers matematikundervisning 
knytter an til de produktioner, han eller hun arbejder med i værkstedet. Ikke sådan at forstå at værksteds-
læreren bliver ansvarlig også for dansk- og matematikundervisningen, for det er jo netop almenlærerens 
faglighed – men værkstedslæreren skal hjælpe almenlæreren med at ’finde dansk og matematik’ i værk-
stedsarbejdet. På den måde bliver der for deltageren sammenhæng mellem det, der sker i værkstedet, og 
det der sker til almenundervisningen, således at dansk og matematik gøres forståeligt og relevant for den 
unge.  
 
Kursusdagen gav desuden anledning til både afklaring af forskellige spørgsmål omkring bl.a. optagelsesprø-
ven til EUD, samt til sparring deltagerne imellem. Hvad optagelsesprøven angår, blev flere ting slået fast: 
Først at prøven gælder til hele EUD-området herunder også SOSU, dernæst at har en ung én gang bestået 
en optagelsesprøve, skal vedkommende ikke tage den igen, såfremt han eller hun sidenhen ønsker optagel-
se på en anden erhvervsuddannelse.  
Hvad sparring og videndeling angår, gjorde kursusdagen det klart, at det giver god mening for almenlærere 
at kunne bruge hinandens erfaringer mv. Det blev også klart, at der faktisk er forskellige muligheder: Dels 
har en gruppe almenlærere oprettet en Facebook-gruppe, der nu fungerer som sparringsforum, dels vil der 
på PSF’s Årsmøde i april være branchemøder, hvor også almenundervisere får lejlighed til at samles i deres 
branche, dels er der i PSF’s kursuskatalog 2016 planlagt endnu en kursusdag for almenlærere under ”Det 
alternative Universitet”. Derudover vil ministeriets platform www.emu.dk være et godt forum, hvad angår 
deling af metoder og redskaber på almenunderviser-området (siden er endnu ikke helt klar på produktions-
skoleområdet, men PSF melder nærmere ud herom i løbet af kort tid).  
I forlængelse af ønske om og behov for sparring og videndeling kan vi afslutningsvis sige, at almenundervis-
ning på produktionsskoler generelt er et område, som vi i PSF har sat mere fokus på i den senere tid, ikke 
mindst affødt af reformens krav. Kursusdagen i Korsør er netop et udtryk herfor, men vi vil også i 2016 have 
fokus på området, og arbejde for at støtte op om skolernes og almenlærernes arbejde på området, således 
at almenundervisningen på produktionsskolerne styrkes. 
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