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Kombineret Ungdomsuddannelse 
/Michael Bjergsø 

 

Den kombinerede ungdomsuddannelse 

(KUU) er barn af Erhvervsuddannelsesrefor-

men, der trådte i kraft i august 2015.  

Uddannelsen er bl.a. lavet med tanke på de 

unge, der før nok påbegyndte en erhvervs-

uddannelse, men ikke havde realistisk chance 

for at gennemføre. Med KUUen skulle den 

gruppe unge have et relevant tilbud. Uddan-

nelsen er rettet mod beskæftigelse på det 

lokale arbejdsmarked eller videre uddannel-

se, og niveaumæssigt ligger KUU på NQF trin 

3, hvilket er det samme som Erhvervsgrund-

uddannelsen (EGU).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUU og EGU 

Men KUU og EGU er forskellige på en række 

områder, og er dermed også tiltænkt forskel-

lige målgrupper: KUU har holdfællesskab som 

et stærkt element, og er – til trods for at er-

hvervstræning i virksomheder er et andet 

stærkt element – mere skolepræget end 

EGU, bl.a. fordi eleverne for at gennemføre 

uddannelsen skal bestå to fag på D-niveau. 

Derudover er KUU statsligt finansieret og 

giver ret til SU. 

Produktionsskolernes rolle 

Kombineret Ungdomsuddannelse er i selve 

sin konstruktion ’kombineret’ i den forstand 

at flere institutioner skal levere elementerne 

til uddannelsen. Produktionsskolerne er såle-

des ikke alene om at udbyde KUU, men ar-

bejder sammen med erhvervsskolerne, VUC, 

AMU og flere andre på at udvikle en stærk og 

meningsfuld uddannelse. Men produktions-

skolerne har fra første færd spillet en hoved-

rolle i KUU. Det er helt i tråd med politikernes 

intentioner, jf. reformaftalen, og det anser vi 

også selv for helt naturligt.  

Vi mener på den ene side, at vi med vores 

praktiske udgangspunkt, vores erfaringer 

med at løfte fx EGU samt vores kendskab til 

og erfaring med målgruppen har noget vær-

difuldt at byde ind med i den ny uddannelse.  

 

 

 

 

Produktionsskolerne og KUU 

10 produktionsskoler har en rolle 

som KUU tovholderskoler, mens ca. 

70 produktionsskoler har en rolle 

som KUU baseskoler 

Der optages elever 2 gange om 

året. 

Ved første optag i august 2015 blev 

ca. 900 af de 1250 pladser besat.  

Ud optaget i januar 2016 ser det 

ud som om vi i 2016 får et endnu 

bedre optag. 
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På den anden side mener vi også at KUU har 

noget at give produktionsskolerne. Det er 

bl.a. et stærkere samarbejde med de andre 

institutioner i KUU, men det er også en stær-

kere og endnu mere kvalificeret uddannelses-

institution.  

I disse år sker der ganske store forandringer 

på produktionsskolerne. Fra ’bare’ at være 

produktionsskoler er de fleste skoler ved at 

blive institutioner med flere tilbud. Disse har 

alle et praktisk udgangspunkt, men kvalifice-

rer hinanden indbyrdes og bygger på mange 

forskellige måder bro både til ordinære ud-

dannelser og til lokalt erhvervsliv. Det er KUU 

et godt eksempel på, og derfor giver KUU på 

produktionsskolen rigtig god mening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angående KUU foreslår PSF: 
Bedre kapacitetsudnyttelse og me-

re fleksibelt optag 

 Elevkvoten bør gå på årsele-

ver og ikke på cpr.-numre 

 Mulighed for at optage en-

kelte elever såfremt der er 

ledige pladser 

Mere kvalitet i målgruppevurdering 

og optag 

 Ensartet visitation og opta-

gelsesprocedure  

 Mere fleksibel betragtning 

af målgruppen; ’motiveret’ er 

også noget, man bliver 

Grundfagsundervisning skal juste-

res ift. uddannelsens formål og 

retning 

 Mulighed for at gennemføre 

KUU med E-niveau i stedet 

for D-niveau 

 Det bør tydeliggøres i be-

kendtgørelsen om KUU, at 

grundfagsundervisningen i 

uddannelsen er tiltænkt det 

erhvervsrettede niveau 

 


