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Den Produktionsskolebaserede er-

hvervsuddannelse – PBE 
/MSS 

PBE er en både spændende og vigtig uddannelse! 

Spændende, fordi den går på tværs af skolefor-

mer og er et konkret udtryk for, at produktions-

skolen er en anden vej til uddannelse og netop 

derfor kan skabe nye muligheder for unge, der 

har det svært i det ordinære uddannelsessystem. 

Det er samtidig grunden til at PBE også er vigtig: 

Fordi den giver nogle unge, der ellers ikke havde 

fået en erhvervsuddannelse, muligheden for fak-

tisk at få en sådan. 

 

Den produktionsskolebaserede erhvervsuddan-

nelse har været en mulighed for produktionssko-

leelever siden 2007. Med den får eleven en fuld-

gyldig erhvervsuddannelse, men med den ekstra 

tid og hjælp, der kan være behov for, for nogle 

unges vedkommende. Derfor er uddannelsen, da 

også forbeholdt de unge, der vurderes til at kun-

ne gennemføre en erhvervsuddannelse med 

denne ekstra hjælp.  

 

Godt halvdelen af produktionsskolerne 

46 produktionsskoler – altså godt halvdelen af 

skolerne – tilbyder PBE indenfor en eller flere 

uddannelsesområder.  

I PSF ser vi den produktionsskolebaserede er-

hvervsuddannelse som en stor fordel. For skoler-

ne og deres værksteder, men selvfølgelig først og 

fremmest for de unge, der her får muligheden for 

at få en fuldgyldig uddannelse.   

Derfor gør PSF et stort arbejde, dels i sekretaria-

tet, dels i foreningens PBE udvalg for at fremme 

uddannelsen og servicere de skoler, der har lær-

linge eller, som ønsker at få værksteder godkend-

te til lærlinge.   

 

 

 

 

Materiale om PBE 

På PSFs hjemmeside kan du finde en lang række 

informationer om PBE: 

http://psf.nu/index.php/pbe 

Vores PBE Håndbog besvarer en hel række prakti-

ske spørgsmål om uddannelsens elementer, god-

kendelsesprocedurer og samarbejdsaftaler, hvilke 

unge, der kan optages, og meget mere: 

http://psf.nu/images/Larlingeuddannelse/PBE_ve

jledning_og_handbog.pdf 

Et af PSFs temahæfter fra 2015 indeholder et 

inspirationsmateriale om PBE: 

http://psf.nu/images/publikationer/PBE_mini_fol

der_finale.pdf 

Og endelig kan du kontakte konsulent Michael 

Bjergsø på: michael@psf.nu eller 29841019 

 

 

 
Cykel, Knallert & Auto på Skanderborg Hørning 

Produktionsskole. Værkstedet er godkendt til at 

have lærlinge indenfor scooter-, motorcykel- og 

automekaniker 
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