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Kombineret Ungdomsuddannelse 

på Middelfart Produktionsskole 
/Marianne Søgaard Sørensen 

Middelfart Produktionsskole er en af de produk-

tionsskoler, der har engageret sig i den kombine-

rede ungdomsuddannelse. Skolen er basisskole 

og tilbyder uddannelsesforløb indenfor 4 er-

hvervsretninger: ’Funktionel Service’, ’Sundhed 

og Omsorg’, ’Håndværk og Teori’ og ’Handel og 

Service’. Uddannelsen er kommet rigtig godt fra 

start. Både i august 2015 og i januar 2016 havde 

skolen fuldt optag, hver gang på 10 elever.  

En blandet flok 

På Middefart Produktionsskole har man mange 

slags elever. Skolen tilbyder teoretisk undervis-

ning på 3 forskellige hold: Erhvervslinjen (samar-

bejde med EUC), IBC linjen (samarbejde med 

handelsskolen) og almenundervisningen. Her 

fordeler elever fra KUU; EGU, Ung og Sund, IDV 

produktionsskolen sig.  

Det betyder bl.a. en meget blandet flok elever, 

men KUU leder John Monberg ser ikke noget 

problem i det. Holdningen på skolen er nemlig, at 

man sagtens kan rumme mange slags elever un-

der samme tag. Og det har oven i købet en af-

smittende effekt, fordi de unge snakker og inspi-

rerer hinanden på tværs af uddannelserne.  

Hverdagen på KUU 

Med hensyn til KUU eleverne, så insisterer man 

på, at de skal være forholdsvis meget på skolens 

værksteder. Det vil sige, at mandag og onsdag 

står der værkstedsarbejde på skemaet. Sammen 

med John vælger eleverne det værksted, der 

passer bedst til deres interesser og den valgte 

erhvervsretning. Og selvom retningen vælges ved 

indgangen til uddannelsen, så kan det justeres 

hen ad vejen.  

Tirsdag og torsdag står den på teoretisk under-

visning. Skolen har som sagt 3 forskellige under-

visningshold, og KUU eleverne vælger selv, hvil-

ken undervisning de vil deltage i. Endelig er fre-

dagen afsat til undervisning med John. Her tager 

man generelle emner op der er relevante for 

KUUerne. Alt i alt giver det en stor logistisk ud-

fordring, at få det hele til at gå op, og det kræver 

noget af værkstedslærerne såvel som af lærerne i 

de almene fag, at arbejde med en så varieret 

elevgruppe.  

I udgangspunktet skal KUU eleverne, når de er i 

værkstedet, deltage i produktionen og det prakti-

ske arbejde på lige fod med produktionsskoleele-

verne, men indimellem kan det give god mening, 

at en elev arbejder på et særligt projekt. Det gæl-

der f.eks. Nicolaj der er interesseret i bådbygning.  

Udfordringen for værkstedslærerne er dels tilret-

telæggelsen af produktionen, når de hen over 

ugen har forskellige elever på værkstedet, dels at 

der er nogle andre krav til KUU eleverne. F.eks. at 

de skal dokumentere det, de laver, og samle det i 

et porte folie. 

Der er forholdsvis meget teoretisk undervisning, 

og den fortsætter også i de perioder, hvor ele-

verne er i erhvervstræning. På skolen vurderer 

man nemlig, at den er rigtig vigtigt, hvis de unge 

skal nå uddannelsens teoretiske niveau. Det har 

desuden den sidegevinst, at de hver uge kommer 

på skolen og har mulighed for at stikke hovedet 

ind til en snak med John, hvis der er behov for 

det. 

Porte folie 

Det er et krav til KUU eleverne, at de arbejder 

med porte folie som et redskab til at dokumente-

re læring. Ifølge John er det grundlæggende et 

rigtig godt værktøj, men det kræver en del, at få 
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det indarbejdet. De forskellige elevers porte folier 

er da også temmelige forskellige. Ambitionen er, 

at det skal være omdrejningspunktet i uddannel-

sen. Og det er efterhånden blevet mere naturligt 

for de elever, der startede i august, og som nu 

kan være med til at hjælpe de nye elever med at 

indarbejde metoden.  

Forstander Julie Krarup er begejstret for at se de 

unge arbejde med porte folie. Det træner dem i 

at arbejde metodisk, samtidig med at de får en 

god dokumentation af det lærte. Og for vejleder-

ne giver det en god mulighed for refleksion og 

samtale, når man kan tage udgangspunkt i den 

konkrete dokumentation af arbejdsprocessen.  

Samarbejde 

I den kombinerede ungdomsuddannelse skal man 

netop kombinere eller sammensætte uddannel-

sestilbuddet på tværs af uddannelsesinstitutio-

ner. Både Julie og John priser de gode samar-

bejdsrelationer i KUU konsortiet. Det er i dette 

netværk, man som KUU leder kan udveksle erfa-

ringer og få sparring. Det er ikke mindst vigtigt 

fordi uddannelsen er helt ny, og skal opbygges fra 

bunden 

Også på det overordnede plan roser Julie konsor-

tiet og ikke mindst tovholderskolen på Campus 

Vejle. Der er meget fælles fodslag og respekt for 

det, man hver især kan, og hun betegner det lige-

fremt som et ’positivt kulturmøde mellem to 

skoleformer’. 

Men det gode samarbejde er også nødvendigt på 

det lokale plan. Uden samarbejdet med Jobcente-

ret og den aktive hjælp fra deres medarbejdere 

ville det være svært at få erhvervstræningen på 

plads.  

Hvorfor KUU på produktionsskolen? 

Spørger man Julie, hvorfor skolen har valgt at gå 

ind i den nye uddannelse, siger hun: ”KUUen gi-

ver et uddannelsesperspektiv for nogle af vores 

elever. Jo flere tilbud vi har i huset, jo nemmere 

kan vi sætte ind, der hvor det giver mening. Der-

for har vi valgt at have en række tilbud, når de 

unge er parate til det.” 

Her med det andet optag er der kommet en hel 

del tidligere produktionsskoleelever, der har væ-

ret omkring jobcentret og nu er unge forsørgere. 

Det er en særlig udsat målgruppe som KUU er 

med til at løfte, og skolen forsøger at støtte op 

omkring denne gruppes specifikke udfordringer.  

Men én ting er ifølge Julie vigtigt, når man påta-

ger sig at tilbyde en ny uddannelse: ”Man skal 

gøre sig klart, om man vil eller ej. Det duer ikke 

sådan at ’se lidt, hvad der sker’. Man er nødt til at 

gå ’all in’, hvis det skal lykkes. Det skylder vi også 

de unge, der kommer for at gå i gang med en 

uddannelse. De skal føle at det faktisk er en ud-

dannelse. Derfor skal man putte ressourcer i det”, 

siger hun.  

 

 
Forstander Julie Krarup: Man er nødt til at gå all 
in, hvis det skal lykkes. Det skylder vi de unge, der 
nu har påbegyndt en uddannelse.  
 

 
KUU leder John Monberg: Det er et stort arbejde 
– men det er jo også spændende! 
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 Nicolaj Nielsen – en KUU elev 

Nikolaj er 23 år og begyndte på KUU ’Hånd-

værk og Teori’ d. 18. januar i år. Efter planen 

afslutter han uddannelsen i januar 2018.  

Han vil gerne lære så meget som muligt på de 

to år, han har til rådighed. På længere sigt, 

kunne han nemlig godt tænke sig et job som 

en form for avanceret handy man, der kan 

tage sig af alle de mange praktiske ting, der 

skal ordnes i forbindelse med f.eks. en flyt-

ning. 

Men lige nu har han gang i sit eget projekt på 

værkstedet; renovering af en gammel jolle. 

Det med bådbygning har nemlig også hans 

store interesse. 

Nicolaj hørte om uddannelsen fra UU vejle-

deren og fra sin kæreste, der begyndte på 

KUU sidste år. Egentlig gik han på HF, men 

med to små børn og mange lektier, var det 

svært at få hverdagen til at hænge sammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra et tidligere produktionsskoleforløb vidste 

han, at på produktionsskolen er det muligt at 

være mere fleksibel, og at der bliver taget 

individuelle hensyn.  

Det er efter hans mening noget af det bedste 

ved uddannelsen, at man kan arbejde indivi-

duelt. Det betyder både, at han kan få hver-

dagen med familien til at hænge sammen, og 

at han kan bruge sin energi på skolen, til at 

blive så dygtig som mulig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


