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Ministerbesøg på Produktionsskolen 

i Greve og Høje-Taastrup 

Benjamin lærte ikke rigtig noget i grundsko-

len: ”I mange år, troede jeg, det var mig, der 

var noget galt med. Men da jeg kom her ud 

viste det sig faktisk, at det var mine lærere i 

folkeskolen i stedet for!” Det fortalte han El-

len Trane Nørby, Minister for Børn, Undervis-

ning og Ligestilling, da hun var på besøg på 

hans værksted på produktionsskolens afde-

ling i Greve. 

Ellen Trane Nørby besøgte produktionsskolen i 

forbindelse med, at Ekspertgruppen om ”Bedre 

veje til ungdomsuddannelse” var på besøg. Mini-

steren besøgte to værksteder som var henholds-

vis ’Køkken og Restaurant’ samt ’Grønt og Ejen-

domsservice’. Hun spurgte interesseret ind til de 

unges udbytte af produktionsskolen og, hvordan 

de havde fundet vej til skolen? Interessant nok 

fortalte flere af de unge, at det først og fremmest 

var gennem kammerater, de havde hørt om sko-

len. Derimod var der ingen af dem, der havde 

fået nævneværdig hjælp fra vejledningssystemet. 

Værkstedsbesøg 

 

På ’Grønt og Ejendomsservice’ fortalte Benjamin 

og hans kammerat Mickey begge, at de var drop-

pet ud af uddannelse, men ikke kunne holde ud 

at sidde hjemme uden at lave noget. De har beg-

ge brug for ’at bruge deres hænder til noget’. 

Mickey er tidligere elev på skolen og er nu i pro-

duktionsskoleskolebaseret erhvervsuddannelse 

som ejendomsservicetekniker på værkstedet. 

Han ser det som en fordel, at være på produkti-

onsskolen, hvor mester har lidt bedre tid. Ude 

hos en privat mester kan det være svært at hæn-

ge på, fordi alle har deres rutiner og ved, hvad de 

skal lave.   

 

I Køkkenet fortalte Mustafa og Rasmus om deres 

forløb på produktionsskolen. Mustafa kom til 

landet for ca. 5 år siden som uledsaget flygtning 

fra Afghanistan, og kunne kun meget lidt dansk, 

da han for knapt et år siden begyndte på skolen. 

Han har fået stor støtte og hjælp fra sin lærer, 

men også fra de andre elever på værkstedet. For 

ham betyder det meget, at man arbejder sam-

men omkring nogle opgaver der skal være færdig 

til tiden, men det betyder også meget i forhold til 

at kunne lære det danske sprog, at der er opga-

ver man skal løse i fællesskab.  

Også Rasmus har fået meget stor støtte fra sin 

lærer. Han var i starten meget ustabil og have 

ikke meget tiltro til egne evner. Han har siden da 

udviklet sig meget; er blevet stabil og tager an-

svar på værkstedet. Ramus fortalte også om den 

store betydning, et godt arbejdsfællesskab har 

for ens faglige og personlige udvikling.     
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Et godt praksisnært tilbud 

Efterfølgende roste ministeren produktionsskolen 

som et godt praksisnært tilbud til unge, der er 

trætte af at sidde på skolebænken. Her kan man 

genstarte deres motivation, og det er ekstremt 

nødvendigt. 

Selvom de unge, hun mødte var meget motivere-

de, så var det klart for hende, at de måske ikke 

havde været det, da de begyndte, og som hun 

sagde, så peger det på, at produktionsskolen er et 

tilbud, der er i stand til at løfte en gruppe elever. 

Her får de lov til at blomstre og får perspektiv på 

tilværelsen. 

At de unges udsagn kunne tyde på, at vejlednin-

gen har spillet fallit overfor en gruppe unge, var 

ikke nyt for ministeren. Tværtimod talte hun for, 

at forskellige unge har brug for forskellig form for 

vejledning, som hun sagde: Nogle unge skal ud og 

dufte, høre, smage i stedet for 20 minutters vej-

ledning over et skrivebord. Det er et synspunkt, 

der falder helt i tråd med produktionsskolernes 

praksis. Her er den daglige vejledning, der foregår 

over høvlebænken, mindst lige så vigtig som den 

formelle vejledning, der skal finde sted mindst 

hver 3. måned. Så det var godt at høre at vores 

minister for undervisning er opmærksom på det-

te vigtige perspektiv på vejledningsindsatsen.  

At have forventninger til de unge 

Indførelsen af kravet om mindst 2 i dansk og ma-

tematik har betydet, at mange unge ikke umid-

delbart har kunnet komme i gang med en er-

hvervsuddannelse. Ministeren blev spurgt, om 

hun havde overvejet at ændre på dette. Hertil 

svarede hun, at indførelsen af indgangskravet er 

en fuldstændig rigtig beslutning, fordi: Det er 

vigtigt, at vi har forventninger til de unge. At vi 

forventer, at de møder til tiden. At de ved, at vi 

savner dem, hvis de ikke er der. 

Derfor mener hun også, at det er meget bedre at 

løfte dem fagligt, før de kommer ind på en er-

hvervsuddannelse – f.eks. på produktionsskolen – 

end at de falder fra undervejs.  

En helhedsorienteret tilgang 

Endelig påpegede ministeren, at det kan være 

svært at finde den helt rigtige løsning til den en-

kelte unge, fordi der findes så mange forskellige 

tilbud, der alle har forskellige muligheder og ope-

rerer efter forskellig lovgivning. I stedet kunne 

det måske være en ide, at have en lovgivnings-

ramme, der kan rumme alle unge. Derfor skal 

ekspertgruppen bl.a. se på, om de tilbud, vi har i 

dag, kan organiseres anderledes. Og så sluttede 

ministeren af med at sige, at det her er et opprio-

riteret område, fordi det er et kæmpestort men-

neskeligt tab, at der er så mange, vi ikke får med!  

 

 

Forstander Jákup Heinesen er meget glad for 

ministeren og ekspertgruppens besøg. De virkede 

alle oprigtigt optaget af skoleformen, og det gav 

os en enestående mulighed for at fortælle om, 

hvad vi laver og hvorfor vi gør, som vi gør. Den 

praktiske vej til læring er vanskelig at modsige, og 

derfor kender alle også til den mest kendte og 

omsættelige læresætning ”learning by doing”, 

siger han. 

Vi forsøgte at give et nuanceret billede af, hvor-

dan vi som skoleform tilrettelægger vores under-

visning og hvilke værdier der ligger bag. Der blev 

rig mulighed for at besøge værksteder og få 

snakket med elever om deres udbytte ved at gå 

på produktionsskolen. Vi håber naturligvis på, at 

vi som skole og skoleform har gjort et godt ind-

tryk.  

I al fald har alle på skolen, elever såvel som med-

arbejdere og ledelse fået det allerbedste indtryk 

af både ekspertgruppen og ministeren. Alle var 

meget imødekommende og stillede gode og rele-

vante spørgsmål.   


