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Erhvervsgrunduddannelsen på 

Klemmenstrupgård i Køge 
/MSS 

Produktionsskolen Klemmenstrupgård i Køge 

tilbyder en række praktiske uddannelsesmu-

ligheder udover produktionsskoleforløbet: 

PBE, EGU, KUU, STU. Uddannelser, der alle 

spiller godt sammen med produktionsskole-

aktiviteterne. Skolen har tilbudt EGU – er-

hvervsgrunduddannelsen – siden 2006. Lige 

nu er 43 elever i gang med deres uddannelse. 

En af dem er Benjamin Johansen, der gerne 

vil arbejde indenfor tømrerfaget. 

 

 

Benjamin Johansen er 20 år og EGU elev hos 

Tømrerfirmaet Enemærke og Petersen A/S. Det 

er han rigtig glad for. For, som han siger: ”Det 

bedste er, at uddannelsen er så praktisk, og så er 

den strikket sammen efter mine behov.  

Benjamin begyndte egentlig på tømreruddannel-

sen på erhvervsskolen, men havde problemer 

med tegneopgaverne, og hans lærer mente ikke, 

at han ville kunne klare hovedforløbet. Han lod 

sig dog ikke slå ud af den grund, og på Ungdom-

mens Uddannelsesvejledning hørte han om er-

hvervsgrunduddannelsen, der består af rigtig 

meget praktik sammen med 20 ugers individuelt 

tilrettelagt undervisning.  

Først var Benjamin skeptisk, men så snakkede 

han med Kenneth Nørgaard, der er EGU vejleder 

på Klemmenstrupgård Produktionshøjskole i Kø-

ge. Benjamins far hjalp ham med at finde praktik-

pladsen, og sammen med Kenneth og UU vejle-

deren blev der lagt en uddannelsesplan. Det var 

også Kenneth, der tog en snak med virksomhe-

den om, hvordan EGU tilrettelægges. Firmaet gik 

med på at forsøge, og efter 3 ugers prøvetid sag-

de de endelig ja til at tage Benjamin som EGU 

elev.   

Praktik afbrudt af kursusforløb 

Arbejdet i firmaet er afbrudt af kurser, som Ken-

neth hjælper med at finde. Men det er Benjamin, 

der siger ja eller nej til tilbuddene, og det passer 

ham godt at være med til at bestemme selv. Han 

er ikke så meget til teori, så han vælger først og 

fremmest meget praktiske kurser, f.eks. under 

AMU. Det er også en fordel for arbejdsgiveren, at 

deres elev får specialviden, der er brug for i fir-

maet. 

Mere generelt fortæller Kenneth Nørgaard om 

tilrettelæggelsen af EGU. Formålet er den unges 

faglige, personlige og sociale udvikling. Derfor 

kan der også indgå f.eks. højskoleophold i en 

EGU. Der skal indgå mindst 20 ugers kur-

ser/undervisning, men det er ikke altid uddannel-

sesplanen er helt på plads fra starten. Mange 

elever er rigtig trætte af at gå i skole, så er det 

bedre, at lade dem komme i gang med praktik-

ken. Så kan man altid foreslå kurser efterfølgen-

de.  
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Til gengæld er det vigtigt, at de unge, der begyn-

der på EGU er klare på, hvad de vil. Derfor kom-

mer nogle af de unge i et afklarende forløb på 

produktionsskolen før de beslutter sig for en 

EGU. 

Individuel uddannelse med fælles elementer 

Som sagt tilrettelægges hvert enkelt uddannel-

sesforløb individuelt, og i dagligdagen mødes 

eleverne ikke. Derfor vælger produktionshøjsko-

len at sætte ressourcer af til fællesarrangemen-

ter. Det kan være en tur i biografen eller en aften 

med en oplægsholder på skolen. Arrangementer-

ne hjælper de unge til at danne venskaber og 

sociale netværk, og det giver en fornemmelse, af 

at man faktisk går på en uddannelse. Det nikker 

Benjamin genkendende til. Han synes det er hyg-

geligt at se de andre, selvom ikke alle arrange-

menter er lige relevante for ham. 

Fra vejlederens synspunkt 
Som EGU vejleder støtter man hver enkelt ung, 

der hvor de har behov for det. Men en væsentlig 

del af arbejdet er at pleje relationer og netværk. 

Ungdommens Uddannelsesvejledning er velvilligt 

indstillet, men man skal alligevel hele tiden minde 

dem om uddannelsesmuligheden. På samme 

måde skal netværket til virksomhederne plejes, 

for uden dem fungerer uddannelsen slet ikke.  

Ifølge Kenneth er det unikke er ved uddannelsen, 

at den er skræddersyet, og at det er så mange 

kursusmuligheder. Der er ikke noget pres på ele-

ven om at gennemføre noget bestemt, men man 

kan gå efter den enkeltes interesser. Mange virk-

somheder er også glade for at tage EGU elever. 

Men fordi uddannelsen er så lille, er det svært at 

markedsføre den, og der er ikke nogen skolefor-

ening. Derfor er det ekstra vigtigt, at PSF har et 

udvalg, der arbejder med området, siger Ken-

neth.  

EGU er en kvalitetsuddannelse 

Elisabeth Dolmer, forstander på Klemmenstrup-

gård er meget glad for, at det har været muligt at 

få erhvervsgrunduddannelsen ind under produk-

tionshøjskolens vinger. Skolen har aftaler med 

Køge, Faxe og Stevns kommuner. Pt. er der 43 

elever i gang med EGU og 10 unge er ”boblere”- 

de overvejer at begynde. I 2014 var man imidler-

tid helt oppe på over 60 elever, så kapaciteten er 

til stede. 

EGU er ifølge Elisabeth en virkelig kvalitetsud-

dannelse, hvor den unge har mulighed for at vok-

se både personligt og fagligt. Det er en uddannel-

se, der tilgodeser det praktisk element – håndens 

arbejde – og tilføjer et minimum af teori – lige 

noget mange unge har brug for. 

Men det er også vigtigt at se på, om der er reali-

stiske arbejdsmuligheder efter uddannelsen. 

F.eks. er der en del, der gerne vil noget med pæ-

dagog. Her forsøger skolen at lede dem over i 

noget andet, bl.a. plejesektoren, hvor der er bed-

re chance for at få arbejde. 

Fordele og udfordringer 

Den store udfordring er ifølge Elisabeth økono-

mien. Taxameteret står ikke mål med de ressour-

cer, man som skole lægger i uddannelsen. Også 

Kenneth påpeger, at lidt flere penge ville betyde, 

at man f.eks. kunne lægge større energi i det 

opsøgende arbejde ift. erhvervslivet.  

Alligevel ser Elisabeth det som en stor fordel at 

have EGU med i viften af uddannelsestilbud på 

produktionsskolen. Det er en uddannelse, der er 

egnet for en del af skolens målgruppe, og ligesom 

med den produktionsbaserede erhvervsuddan-

nelse - PBE, så giver det mulighed for at følge de 

enkelte elever i længere tid.   

At blive behandlet som de andre 

For Benjamin har det været en stor fordel, at 

kunne snakke med Kenneth og få hjælp til at fin-

de relevante kurser. Til gengæld var det en betin-

gelse for ham, at han ville blive behandlet som de 

andre på arbejdspladsen. ”Jeg ville ikke være en 

stakkel, der skulle tages specielle hensyn til”, som 

han siger. Og den betingelse, synes han, bliver 

opfyldt. Der er ingen, der holder hånden over 
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ham. Til gengæld bliver hans arbejde påskønnet, 

og der er ofte en bonus oven i elevlønnen. 

Benjamin er fortsat glad for at arbejde indenfor 

tømrerfaget, og lige nu overvejer han at fortsæt-

te på uddannelsen på EUD, når han er færdig 

med erhvervsgrunduddannelsen. Han frygter for 

den teoretiske undervisning, men mener på den 

anden side, at han vil stå bedre på arbejdsmarke-

det med et svendebrev.   

Helt overordnet synes han EGU er et rigtig godt 

tilbud til de unge, der af en eller anden grund ikke 

kan klare et almindeligt forløb, og han mener, at 

der skulle være meget mere information om mu-

ligheden. F.eks. kunne man fortælle om den på 

teknisk skoles grundforløb. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Dolmer, Forstander: Det er en stor for-

del, at kunne give nogle af vores produktionssko-

leelever mulighed for en EGU. Og så har det den 

fordel, at vi kan følge de unge over en længere 

periode, ligesom med den produktionsskolebase-

rede erhvervsuddannelse. 

 

 

Kenneth Nørgaard, EGU vejleder: Det unikke er, 

at uddannelsen er skræddersyet, og så er der en 

skattekiste af kususmuligheder.  


