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Målrettede forløb hen imod EUD 

på konferencen Ny Viden om Er-

hvervsuddannelser 
/Michael Bjergsø 

Produktionsskoleforeningen var inviteret til at 

byde ind med en workshop om vores målrettede 

forløb hen imod erhvervsuddannelse på årets 

NVE-konference. Konferencen blev afholdt d. 1/3, 

og den vil blive en tilbagevendende begivenhed, 

der afløser de tidligere FoU-konferencer.  

Således er den et forum for ny viden og vidende-

ling om metoder, projekter mv. som enten har 

rod i erhvervsuddannelserne eller er rettet mod 

samme. Derfor gav det rigtig god mening at for-

tælle om produktionsskolernes målrettede forløb 

hen imod erhvervsuddannelse, og vi var glade for 

at kunne afholde en spændende og relevant 

workshop. 

De målrettede forløb hen imod erhvervsuddan-

nelse er produktionsskolernes tilbud til de unge, 

der er motiveret for erhvervsuddannelse, men 

som ikke umiddelbart er klar til at påbegynde og 

gennemføre uddannelsen. Det kan de blive på 

produktionsskolen – både hvad angår de almen-

faglige krav, men også de øvrige faglige, personli-

ge og sociale kompetencer, der skal til for at gen-

nemføre erhvervsuddannelse.  

Udover den overordnede fortælling om de mål-

rettede forløbs systematik og grundlæggende 

indhold fortalte to praktikere om, hvordan de 

griber målrettede forløb hen imod erhvervsud-

dannelse an.  

  
Jakob Skov Andersen,  Gitte Vedel Lund, 
Hobro  Korsør 
 

Det var værkstedslærer fra Træ på Hobro Produk-

tionshøjskole, Jakob Skov Andersen, og matema-

tiklærer fra dansk og matematikværkstedet på 

Korsør Produktionshøjskole, Gitte Vedel Lund, 

der gav et indblik i såvel det fag-faglige som det 

almenfaglige arbejde, som er to typiske elemen-

ter i de målrettede forløb hen imod erhvervsud-

dannelse.  

 
Lars Munkholdt Sørensen, 
UU Mariagerfjord 
 

Afslutningsvis fortalte Lars Munkholdt Sørensen, 

konstitueret leder fra UU Mariagerfjord om hvor-

dan de målrettede forløb hen imod erhvervsud-

dannelse også for hans vejledere er meningsful-

de, bl.a. fordi det i højere grad bliver et afgrænset 

forløb med en tydelig retning. 

Produktionsskoleforeningen er i gang med et 

projekt om målrettede forløb hen imod erhvervs-

uddannelse, hvor 5 produktionsskoler sammen 

med 5 erhvervsskoler og UU-centre er deltagere. 

Projektet løber frem til udgangen af juni 2016, og 

vil primo juni afholde slutkonference, forventeligt 

vest for Storebælt d.7/6 og øst for Storebælt d. 

9/6. 

 
 


