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Paving the Way – 2. projektmøde  
Paving the Way har holdt sit andet arbejdsseminar, denne gang i Lyon, Frankrig. 

Projektets formål er at sætte fokus på dokumentations- og vurderingsværktøjer i produktionssko-

lerne og hvordan disse hjælper med til at bane vejen videre mod formel uddannelse. 

En væsentlig del af projektet er dog også, at besøge de forskellige landes produktionsskoler, for at 

få indsigt i, hvordan produktionsskolerne spiller ind i de forskellige nationale uddannelsessyste-

mer.  

I løbet af arbejdsseminaret besøgte vi 3 forskellige franske produktionsskoler. 

Ecole de production Boisard  

Boisard er den største og ældste produktionsskole, grundlagt i slut-

ningen af 1800 tallet, af en præst, der så behovet for at uddanne un-

ge indenfor de manuelle fag. Skolen uddanner snedkere, automeka-

nikere, maskinarbejdere og smede. 

Skolen har 160 produktionsskoleelever, 30 elever, der egentlig hører 

til i grundskolen, men profiterer af den anderledes pædagogik på 

produktionsskolen og endelig 60 voksne, der er arbejdsløse eller af 

anden grund ønsker at omskole sig.  
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De franske skoler giver de unge en formel eksamen indenfor et håndværksfag, men arbejder med 

pædagogiske principper, der ligner de danske produktionsskolers: Learning by doing, autentiske 

produktionsopgaver for rigtige kunder samt teoretisk undervisning, der er knyttet tæt til de prakti-

ske opgaver i værkstedet. 

Skolerne er knyttet meget tæt til industrien og deres behov for arbejdskraft. Hver skole fungerer 

som en selvstændig virksomhed med en produktion, der dækker op mod 50 % af skolens udgifter. 

 

Ecole de production AFEP 

AFEP ligger en times togtur fra Lyon i Saint-Etienne og har to værk-

steder; et maskinværksted og et smedeværksted. Blandt de godt 

40 elever er der rigtig mange indvandrere og unge flygtninge. Sko-

len samarbejder med de sociale myndigheder, og forsøger at skaf-

fe de unge flygtninge permanent opholdstilladelse, også efter de-

res 18. år. 

De unge veksler mellem værksteder, hvor de øver sig, værksteder, 

hvor de deltager i den reelle produktion og mere teoretisk under-

visning. F.eks. i teknisk tegning. 
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Kontakten til erhvervslivet er også tæt på den måde, 

at private virksomheder kan være med til at finansie-

re skolernes virksomhed. F.eks. gennem donationer 

til udstyr og maskiner eller gennem at øremærke 

noget af deres arbejdsmarkedsskat til skolerne.   

 

 

 

 

Ecole de production Gorge de Loup 
Endelig besøgte vi produktionsskolen Gorge de Loup i Lyon. Skolen har kun et maskinværksted. Der er 40 

elever, 20 på første år og 20 på andet år af uddannelsen. Som på de øvrige skoler undervises der også i 

generelle fag/almene fag som fransk og engelsk.   

 

   

De franske produktionsskoler skal følge det nationale curriculum og eksamener for de pågældende 

uddannelser, men har frie hænder med hensyn til at strukturere undervisningen. Mindst 2/3 af 

undervisningen foregår derfor i produktionsværkstederne. 

90 % af de franske produktionsskoleelever gennemfører den toårige uddannelse i modsætning til 

kun 75 % af eleverne i de nationale skoler. De allerfleste produktionsskoleelever har arbejde se-

nest 3 måneder efter deres afgangseksamen.  

 

 


