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Uddannelsesparat på en skole der ikke er en skole 

Hvis man er skoletræt så skal man tændes for et fag før det giver succes.  

 

Uddannelse og mere uddannelse er det vi tilbyder og forventer af de unge! Uddannelse er et must, 

og næsten alle unge begynder på en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Men nogen af dem 

falder fra. De er ikke uddannelsesparate. Hvad gør vi med dem? Jeg mener, at vi skal lade dem 

møde en skole, der ikke er en skole. 

De fleste unge befinder sig på den uddannelsesmotorvej, vi har lagt ud, og som vi hele tiden for-

bedrer, så tempoet kan holdes og omveje undgås. Erhvervsuddannelsessporet har lige fået et or-

dentligt eftersyn og diverse reguleringer i ønsket om at flere vælger det spor i fremtiden, og at 

flere kommer frem til destinationen: svendebrev og arbejde. Nu står gymnasiesporet for tur – i 

henhold til regeringsgrundlaget skal fagligheden styrkes, studieretningerne fokuseres og adgangs-

krav indføres. 

Men hvad med de unge, der ikke er uddannelsesparate og enten slet ikke begynder på en uddan-

nelse, eller meget hurtigt falder fra, fordi tempoet på motorvejen er for højt, eller fordi der mang-

ler et spor til dem der lærer bedst ved at arbejde praktisk med tingene i et stærkt fællesskab, hvor 

der også er plads til svinkeærinder.  

 Der gøres skam en masse allerede: Der udarbejdes uddannelsesplaner, og hvis de unge ikke følger 

dem, gives der uddannelsespålæg. Der tilknyttes mentorer og psykologer, og der udstedes diagno-

ser. Med andre ord: Problemet placeres hos den enkelte unge. 

Det er ikke godt nok. Det er på tide, at vi anerkender, at der er brug for et spor for de praktisk an-

lagte unge. Ikke bare i ord, men i handling! Vi skal gøre dem parate til uddannelse, ved at tilbyde 

dem de elementer vi kender fra arbejdet.  

 

/Gert Møller, forstander for Korsør ProduktionsHøjskole 

og næstformand i Produktionsskoleforeningen 
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Arbejde og læring 

Arbejdet flytter blikket fra individet til produktionen og arbejdsopgaverne. Når man producerer 

rigtige varer og serviceydelser til rigtige kunder, der vil betale rigtige penge for det, så er der plud-

selig en synlig nødvendighed til stede. Og i arbejdet er der plads til alle, til nybegynderen såvel 

som til den erfarne. Og alle er nødvendige, hvis arbejdet skal være færdigt til tiden.  

I arbejdet ligger der en god portion – nogen vil kalde det socialisering, jeg tillader mig at kalde det 

opdragelse. I arbejdet er der en indbygget nødvendighed. Det skal bruges til noget. Her er der ruti-

ner, arbejdsgange og regler, der skal følges. Det handler både om, hvad der er fagligt og sikker-

hedsmæssigt forsvarligt, og om ’hvordan vi gør her’. Med andre ord: Arbejdet disciplinerer! Det 

står i modsætning til megen uddannelse, der langt hen ad vejen kræver selvdisciplinering, og der-

med lægger ansvaret på den enkelte unge. I arbejdet tager vi – lærerne, som jeg i denne sammen-

hæng vil tillade mig at kalde lederne – et øjeblik ansvaret og fortæller, hvad vi mener, der er bedst.  

Produktionsskolen er sådan en skole, der ikke er en almindelig skole. Den er blevet skabt lige net-

op fordi, der er nogen unge, der lærer bedst igennem praktisk arbejde. Når de laver noget, så læ-

rer de noget – også om, hvad de har lyst til og flair for. På produktionsskolens værksteder kan en 

ung blive tændt for et fag!  

Men det er ikke nok at være tændt for faget. Vi er også nødt til at forholde os til de nye krav, er-

hvervsuddannelsesreformen stiller i bl.a. dansk og matematik. Og for de her unge, skal dansk- og 

matematikundervisningen integreres i arbejdet.  

Det danske samfund har ikke brug for produktionsskoler, der bliver mere skoleagtige, men der-

imod for produktionsskoler, der bliver endnu bedre til det, de kan. Nemlig at få de unge med gen-

nem det praktiske arbejde. Derfor skal der være masser af arbejdsopgaver og en høj faglighed på 

værkstederne. På den måde kan produktionsskolen blive det, den bør være: En anderledes og 

praktisk start på en ungdomsuddannelse.  

 Opprioritering 

Selvom jeg tror, at det først og fremmest handler om at tilrettelægge de rette omstændigheder for 

læring, når de unge skal gøres uddannelsesparate, så skal det jo også finansieres. I de kommende 4 

år forventes 8 % besparelse på uddannelse. Der er tale om omprioriteringer, pengene skal anven-

des til andet formål.  

Hvis vi skal have flere i erhvervsuddannelse, så er det oplagt at bruge nogle af midlerne til at op-

prioritere erhvervsuddannelser og produktionsskoler. Rådet for de grundlæggende erhvervsud-

dannelser, der rådgiver ministeren på området, har med repræsentanter fra DA og LO i spidsen 

udtalt støtte til dette.  

På den lange bane er det en god investering!  


