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Ordinære årselever (ikke-aktiverede). 

Det samlede antal ordinære årselever i 2015 blev på 7.407 årselever – et beskedent fald i 

aktiviteten i forhold til 2014 på 59 årselever, svarende til 0,8 %. 

Ser vi på udviklingen i løbet af året, har tilbagegangen fundet sted i de første 3 kvartaler 

efterfulgt af en beskeden fremgang i 4. kvartal. 

Det skal dog med i billedet, at der i  2015 startede en ny produktionsskole – Viborg Pro-

duktionsskole, således at der var i alt 83 produktionsskoler. 

Til gengæld stopper Hadsund Produktionsskole sin virksomhed ved udgangen af 2015, 

således at der ved starten af 2016 er i alt 82 produktionsskoler. 

Det gennemsnitlige antal årselever i 2015 var 89 årselever. 

 

 

     

Forskel 2014-2015 

  2012 2013 2014 2015 Absolut I procent 

1. kvartal 2116 1878 1986 1959 -27 -1,4 

2. kvartal 1987 2009 1996 1970 -26 -1,3 

3. kvartal 1567 1547 1592 1573 -19 -1,2 

4. kvartal 1941 1941 1892 1905 13 0,7 

I ALT 7611 7374 7466 7407 -59 -0,8 

 

 

Som det gennemgående har været tilfældet de foregående år, fordeler nedgang og frem-

gang sig ujævnt hen over landets produktionsskoler.  

Som det fremgår af oversigten nedenfor, så har 43 produktionsskoler oplevet en nedgang 

i årselevtallet sammenlignet med 2014 på mellem 1 og 34 %.  

5 skoler har haft en ganske ubetydelig fremgang eller nedgang (under 1 %), mens 44 % af 

skolerne – i alt 36 – har kunnet notere sig en fremgang på mellem 1 og 58 %. 

På tabellen nedenfor ses en oversigt over de forskellige grader af tilbage- og fremgang på 

skolerne i 2015. 
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Aktiverede årselever 

Aktiverede elever omfatter deltagere, som hører under den lovmæssige målgruppe, og 

som aktiveres af kommunerne.  

Antallet af aktiverede i 2015 er steget med 18 årselever eller 19,4 % i forhold til 2014, jf. 

tabellen nedenfor. 

 

     

Forskel 2013-2014 

  2012 2013 2014 2015 Absolut I procent 

1. kvartal 19 16 20 27 7 35,0 

2. kvartal 20 23 27 27 0 0,0 

3. kvartal 18 19 21 26 5 23,8 

4. kvartal 34 20 25 31 6 24,0 

I ALT 91 77 93 111 18 19,4 
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Udviklingen i antallet af årselever siden 1996. 

I tabellerne nedenfor vises aktivitetsudviklingen for henholdsvis ordinære og aktiverede 

årselever på produktionsskolerne siden 1996, da lovgivningen, der indførte en større 

uafhængighed af kommunerne og en grundlæggende reform af skoleformens finansiering, 

trådte i kraft. 
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Da det med udgangen af 2015 er 20 år siden loven, der på afgørende vis ændrede pro-

duktionsskolernes vilkår, trådte i kraft, kan det samtidig være en anledning til at forsøge 

at gøre op, hvor mange unge, der har været optaget på vore skoler hen over denne 20-års 

periode. 

I tabellen nedenfor er årselevtallene, dels for hver 10-års periode, dels for den samlede 

periode, talt sammen. Det er bl.a. for at vise, at der i den første10-årsperiode var betyde-

ligt flere aktiverede, hvilket især skyldtes andre lov- og finansieringsregler i de første år 

efter 96-lovens ikrafttræden. 

 

 

 

 

I alt har der i perioden 1996-2015 været registreret 125.899 årselever. 

På dette grundlag er det muligt at beregne et skøn over, hvor mange unge (hoveder), der 

har været optaget på produktionsskolerne i perioden.  

Udgangspunktet for denne beregning er, at der gennemsnitlig vil gå 2 personer på hver 

årselev, svarende til en gennemsnitlig opholdstid på 20 uger, altså i alt 251.800 personer 

– 116.000 i det første 10-år og 136.000 i det seneste 10-år. 

Disse persontal vil være inklusive et antal gengangere, hvilket der ikke umiddelbart kan 

sættes tal på. 
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Kombinationsforløb 

Tabellen nedenfor er et forsøg på at beregne, i hvilket omfang produktionsskolerne set 

under ét lever op til lovens bud om, at eleverne skal have mulighed for at deltage i et 

kombinationsforløb på en erhvervsskole. 

I henhold til lovgivningen kan et kombinationsforløb vare op til 5 uger. I opgørelsen ne-

denfor er det forudsat, at den gennemsnitlige varighed af et kombinationsforløb vil være 

på 2 uger.  

Da der ikke er krav om vurdering af muligheden for iværksættelse af kombinationsforløb 

før efter 3 måneders ophold, er det antal elever, der skønnes at have haft ophold på un-

der 3 måneder holdt uden for opgørelsen. 

Som det fremgår af bundlinjen, ser det ud til, at denne aktivitet i de senere år har været 

svagt faldende.  

 

Kombinationsforløb 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Faktisk kombinationsforløbsaktivitet i ÅE *) 122 125 121 123 80 74 67 

Omsat til uger (x 40) 4896 4983 4823 4920 3190 2948 2680 

Beregnet antal personforløb  à gnstl. 2 uger 2448 2492 2411 2460 1595 1474 1340 

        Beregnet antal personer indskrevet på alle skoler  10290 13088 12828 13015 12610 12767 12666 

Procentvis antal med ophold ud over 3 måneder  63 61 61 61 61 61 61 

Beregnet antal potentielt berettigede til kombinationsfor-

løb 6504 7984 7825 7939 7692 7788 7726 

        Procentandel i faktisk kombinationsforløb à gnstl. 2  uger 38 31 31 31 21 19 17 

 

*) Tallene er de faktisk indberettede antal årselever i kombinationsforløb fra skolerne til undervisningsministeriet 

                      

Bemærkninger til tabellen i øvrigt:    

Beregningen bygger på følgende forudsætninger:     

Aktiviteten i ÅE omsættes først til uger. Med udgangspunkt i en gennemsnitlig varighed på 2 uger 

beregnes heraf det skønnede antal gennemførte kombinationsforløb.  
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Herefter beregnes antal personer (hoveder), der har været indskrevet på skolen med udgangspunkt i de 

foreliggende landsstatistiktal (i 2008 1,87 x årets årselevtal (5.069), i 2009 1,55 x årets årselevtal (6.639), og 

i de følgende år 2010-15 et vægtet gennemsnit af de 2 års landsstatistiktal, svarende til 1,71 x årselevtallet).  

Fra dette personantal fratrækkes herefter det antal personer, der har haft ophold på under 3 måneder, jf. 

landsstatistiktal (i 2008 42 %, i 2009 37 %, og i de følgende år 2010-15 et vægtet gennemsnit på 39 %).  

Herefter beregnes skønnet over, hvor stor en procentandel af de potentielt berettigede til kombinations-

forløb, der faktisk har gennemført en kombinationsforløb på alle produktionsskoler under ét. 

 

 

Udnyttelse af 10 %-kvoten til forlængelser ud over 

1 år 

 

Ifølge lovgivningen beregnes det aktuelle års 10 %-kvote for den enkelte produktionsskole 

ud fra skolens årselever i det forudgående år. Der medregnes både ordinære og aktivere-

de årselever, når man opgør kvoten. 

I tabellen nedenfor er foretaget en beregning, der viser, i hvilket omfang produktionssko-

lerne set under ét har udnytter 10 %-kvoten i årene 2013-15. 

Mens udnyttelse i 2013 og 2014 har ligget på 78 og 79 %, har der i 2015 været en min-

dre nedgang til 75 %. 

 

Dispensationskvoterne 2013 2014 2015 2016 

Årselevtal, hvoraf kvote beregnes:     

Ordinære ÅE 7374 7466 7407 

 Aktiverede ÅE 77 93 111 

 I alt  7451 7559 7518 

 
     Forlængede forløb: 

    Maximum kvote i ÅE (beregnet fra det 

forudgående år) 770 745 756 752 

Faktisk forbrug i ÅE  600 587 565 

 Udnyttelse af 10 % kvoten i pct.-points 7,8 7,9 7,5 
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Den gennemsnitlige udnyttelsesgrad dækker imidlertid over meget store forskelle fra sko-

le til skole, som det ses på tabellen på næste side. 

 

 

 

Som det fremgår af tabellen, svinger udnyttelsesgraden helt nede fra 20 % og op til 100 

%. Som nævnt ovenfor er gennemsnittet 75 %. 

Skolerne i ovennævnte tabel er indsat i tabellen i den rækkefølge, som de ses i de over-

sigter, der udarbejdes af undervisningsministeriet. 

 

 

Udslusningstaxameter 

I tabellen nedenfor er foretaget en opgørelse af, dels i hvilket omfang (sammenholdt med 

det faktiske årselevtal) skolerne under ét hjemtager udslusningstilskud, dels den gen-

nemsnitlige ugentlige opholdstid for de konkrete elever, der har udløst udslusningstil-

skud. 

I de seneste 3 år har skolerne gennemsnitligt hjemtaget udslusningstilskud med samme 

procent (43%).  

Den gennemsnitlige opholdstid på produktionsskolen for elever, der har udløst udslus-

ningstilskud har ligget stabilt på 32 uger i de år, der foreligger opgørelse herover.  

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Skolernes procentuelle udnyttelse af 10-
pct.kvoten i 2015 



  9 

Produktionsskoleforeningen 
Dæmningen 33, 2. tv 
7100 Vejle  
Tlf. 75822055 
mail: psf@psf.nu 
 

 

Udslusningstilskud 2011 2012 2013 2014 2015 

Hjemtagne tilskud i ÅE  2978 2975 3173 3205 3181 

Samtlige ordinære ÅE  7502 7611 7374 7466 7407 

Tilskudsårselever i procent af samtlige ÅE 40 39 43 43 43 

      ÅE omskrevet til uger 119101 119000 126920 128200 127240 

Antal personer med udslusningstilskud 3747 *) 3945 3983 3990 

Gennemsnitligt antal uger pr. person 32 *) 32 32 32 

 

*) Antallet af personer foreligger ikke for det pågældende år. 

 

 

EGU - Erhvervsgrunduddannelsen 

Som det fremgår af tabellen nedenfor, har antallet af starttilskud siden 2011 ligget og 

svinget mellem lidt under og lidt over 800 elever. 
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I 2015 blev de i alt 782 starttilskud udbetalt til i alt 47 produktionsskoler (57 % af sko-

lerne), svarende til gennemsnitlig 17 starttilskud pr. EGU-skole. 

Dette gennemsnit dækker dog også over betydelige forskelle fra skole til skole, helt nede 

fra 1 elev (starttilskud) til 50 elever (starttilskud). 

 

 

 

Skolerne i ovennævnte tabel er indsat i tabellen i den rækkefølge, som de ses i den over-

sigt over starttilskud på de enkelte skoler, der udarbejdes af undervisningsministeriet. 

Antallet af årselever i EGU på produktionsskoler har i 2015 været i alt 154 årselever, 

som fordeler sig kvartalsvis som anført i tabellen nedenfor. 

Disse årselever indgår i det samlede antal af ordinære årselever (7.407 i 2015) og udgør i 

alt 2 % af det samlede årselevtal i 2015. 
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