Målrettede Forløb hen imod erhvervsuddannelsen
/MSS
Produktionsskolen er en anden og praktisk vej til
uddannelse. Det gælder først og fremmest i forhold til de ordinære afklarende produktionsskoleforløb. Men produktionsskolerne tilbyder også en
række andre praktiske uddannelsesveje: PBE,
KUU, EGU, målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. Med EUD reformen fra 2015 fik produktionsskolerne en styrket opgave ift. en målrettet indsats for de unge, der er motiverede for en
erhvervsuddannelse, men endnu ikke kan honorere uddannelsens optagelses- og overgangskrav.

klar til både at komme ind og at gennemføre. Det
kan være en styrket almenundervisningsindsats,
det kan være særlige fokuspunkter i værkstedet,
praktikforløb osv. I overgangen til uddannelsen
bruges muligheden for kombinationsforløb. På
den måde sikrer man, at den unge kan komme
tilbage på produktionsskolen uden at have brugt
et EUD klip, hvis det ikke lykkes.
Overordnet er det vigtigt at holde fast i, at omdrejningspunktet – også i de Målrettede Forløb –
er værkstedet med dets praktiske arbejde og
produktion og den dertil knyttede integrerede
undervisning. Det er her, vi skal tænde de unge
for et fag og give deres uddannelsesbestræbelser
en retning.

PSF har derfor siden reformen arbejdet sammen
med en række skoler om på at udvikle såkaldte
Målrettede Forløb hen imod Erhvervsuddannelse.
Fra januar 2015 til udgangen af september 2016
foregår arbejdet i projektet: Målrettede Forløb,
der er støttet af FoU midler. Her skal man bl.a.
dokumentere og kvalificere anvendelsen af de
målrettede forløb.
Alle forløb på produktionsskolen er målrettede
De Målrettede Forløb var altså en konsekvens af
EUD reformen. Alle forløb på produktionsskolen
er selvfølgelig målrettede, men disse er specielt
målrettede mod erhvervsuddannelse. Der er altså
tale om en særlig indsats for de unge, som gerne
vil gå videre indenfor erhvervsuddannelsesområdet, og som vi – også ifølge lovgivningen – især
skal have blik for på produktionsskolerne.
Indholdet i de målrettede forløb
Den unge, der får tilbudt et Målrettet Forløb sigter mod en bestemt erhvervsuddannelse. Derfor
er udgangs for det målrettede forløb hhv. uddannelsens krav (adgang, indhold, overgange til hovedforløb) og deltagerens forudsætninger. Med
det som afsæt, ser man på, hvad der konkret skal
indgå i det målrettede forløb for at gøre den unge

Yderligere information
Projektet afsluttes i efteråret med et slutseminar
d. 20. september på Randers Produktionshøjskole
Her kan man høre om erfaringerne fra projektet.
Her vil vi præsentere projektets resultater og
erfaringer med de målrettede forløb hen imod
EUD, og vi vil give nogle bud på, hvad der er vigtigt i implementering af model og forløb på den
enkelte produktionsskole. Sæt kryds i kalenderen
og gå ind på www.psf.nu hvor du kan melde dig
til dagen!
Skoler, der ønsker yderligere information om
eller inspiration til målrettede forløb hen imod
erhvervsuddannelse, er desuden velkomne til at
kontakte konsulent Michael Bjergsø på michael@psf.nu eller 2984 1019.
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