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Ny rapport: Produktionsskolerne 

gør et godt stykke arbejde! 
/MB 

Flere unge går i gang med uddannelse eller 

får et arbejde efter at have taget et forløb på 

en produktionsskole.  

Det er en af hovedkonklusionerne i en ny rapport, 

”Kombineret kvantitativ og kvalitativ analyse af 

avu og produktionsskoleforløb”, udarbedet af 

Deloitte Consulting i samarbejde med Pluss og 

Epinion. Udover at give os et rygklap for vores 

arbejde med de unge, giver rapporten via en lang 

række data en karakteristik af produktionsskoler-

nes målgruppe samt beskriver, hvad god praksis 

på produktionsskolerne er.  

 

Produktionsskolernes deltagergruppe 
Sammenfattende siger rapporten, at der er man-

ge forskellige typer af produktionsskoledeltagere. 

Generelt betragtet har langt hovedparten svage 

faglige forudsætninger og 4 ud af 5 kommer fra 

uddannelsesfremmede hjem, og hvis man ser på 

øvrige forhold, som kan vanskeliggøre gennemfø-

relsen af et uddannelsesforløb (fx psykiske diag-

noser, dom for kriminalitet, ordblindhed), er ud-

bredelsen større blandt produktionsskoledeltage-

re end den øvrige befolkning. Det er næppe over-

raskende, men ikke desto mindre er det godt at 

få beskrevet den virkelighed, som gør sig gæl-

dende på skolerne. I den forbindelse er det også 

en pointe i rapporten, at målgruppen faktisk kan 

variere relativt meget skolerne imellem, dvs. be-

tingelserne for fx overgang til uddannelse og be-

skæftigelse er faktisk ikke helt de samme.  

Blandt de forskellige typer af produktionsskole-

deltagere finder rapporten en stærk gruppe, som 

vi på produktionsskolerne er rigtig gode til at 

løfte videre i uddannelse, samt en gruppe med 

store psykiske og sociale udfordringer, som i 

mindre omfang kommer videre i uddannelse eller 

beskæftigelse. Rapporten konkluderer videre, at 

hhv. den stærke og den meget udfordrede grup-

pe begge synes at falde uden for produktionssko-

lernes målgruppe. 

Her står rapporten for PSF at se svagt i argumen-

tation og saglighed: Ift. den stærke gruppe, som 

vi lykkes rigtig godt med, så er succes i overgang 

til uddannelse og beskæftigelse jo ikke i sig selv et 

argument for at gruppen ikke havde behov for et 

produktionsskoleforløb – det er for os at se en 

mærkelig logik. Mange af de unge har tidligere 

prøvet kræfter med EUD-forløb, men er altså 

faldet fra uddannelse, og desuden vælger rappor-

ten at overse, at UU har målgruppevurderet hver 

enkelt også blandt denne gruppe.  

Ift. den svage gruppe er lave overgangstal til ud-

dannelse og beskæftigelse heller ikke et holdbart 

argument for, at de ikke profiterer af produkti-

onsskoleforløbet – unge med psykiske og person-

lige problemer har generelt svært ved at gennem-

føre uddannelse. Det fremgår af rapporten, at 

mange interviewede har påpeget 1-årsreglen som 

barriere for denne gruppe i særdeleshed, og vi 

finder det bemærkelsesværdigt, at rapporten 

vælger at skubbe gruppen ud af produktionssko-

lerne frem for at pege mere direkte på 1-

årsreglen som barriere. 

 

Den gode praksis på produktionsskolerne 

Et hovedsigte med rapporten er at gøre os kloge-

re på, hvordan vi på produktionsskolerne kan 

blive bedre til at hjælpe de unge godt videre i 

uddannelse eller beskæftigelse. Derfor munder 

rapporten ud i en beskrivelse af ’god praksis på 

produktionsskolerne’. Her peger man bl.a. på 

 Udbud af værkstedslinjer, der skaber en 

naturlig overgang til erhvervsskolerne (fx 

inden for håndværksfagene) 

 Anvendelse af målrettede og individuelle 

forløbsplaner 
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 Engagerede værkstedslærere, der skaber 

tæt og tillidsfuld relation til deltagerne 

 Tæt dialog med UU og kommunen om de 

unge og deres baggrund inden de påbe-

gynder produktionsskoleforløbet samt 

løbende dialog om, hvordan den unge 

kommer videre fra produktionsskolen 

 Læringsmiljø der i højere grad minder om 

arbejdsplads frem for klasserumsunder-

visning, herunder integration af dansk og 

matematikundervisning i værkstedsun-

dervisningen 

 Systematisk arbejde ift. fravær 

I Produktionsskoleforeningen har vi et generelt 

fokus på at udbrede den gode praksis, hvad end 

det er via projekter om specifikke metoder, tiltag 

mv., eller det er kursusvirksomhed eller noget 

tredje. Derfor er det spændende at se rapportens 

bud på god praksis – og ikke mindst godt at se, at 

beskrivelsen af god praksis generelt betragtet er 

noget, som langt de fleste produktionsskoler ar-

bejder med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporten blev præsenteret og drøftet ved kon-

ferencen ’Myter og realiteter i ungdomsuddan-

nelserne’ d. 13/12 i DGI-Byen. Konferencen var 

indkaldt af Rådet for Ungdomsuddannelser 

(RUU), som også har bestilt rapporten – og som 

bl.a. på baggrund af denne skal give anbefalinger 

til ministeren om de forberedende forløb. Pro-

duktionsskolerne var markant tilstede på konfe-

rencen både i antal og i form af responsen til 

rapporten.  

Vi var fra PSF også til stede, og det var stærkt 

også i denne sammenhæng at opleve skolernes 

engagement i opgaverne samt den meget kvalifi-

cerede respons, som blev givet Deloitte og der-

med også RUU i deres videre arbejde.  

TAK for det! 

 


