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Nej tak! 
/MSS 

Nej tak til den såkaldte harmonisering af sko-

leydelsen til SU-niveau! Det var et af de unges 

budskaber, da de mødte op på Christiansborg 

Slotsplads d. 30. november og d. 1. december.   

Førstebehandlingen af lovforslaget om ændring 

af skoleydelsen, den såkaldte ’harmonisering’ til 

SU niveau fandt sted d. 1. december. Allerede 

dagen før, onsdag d. 30. november havde elever 

fra de københavnske produktionsskoler arrange-

ret en demonstration imod lovforslaget.     

Onsdag d. 30. november 

Initiativet til demonstrationen blev taget af elever 

på produktionsskolerne i og omkring København. 

Den praktiske organisering stod eleverne på Pro-

duktionsskolen K-U-B-A for. 

Amanda fortæller: 

Det så jo ud som om, politikerne bare kunne slip-

pe afsted med det, så vi syntes, det var vigtigt at 

gøre dem opmærksomme på, at vi er rigtig man-

ge unge, der synes det her er en dårlig ide. Også 

selv om det ikke kommer til at berøre os, men 

fremtidige produktionsskoleelever.   

Jeg er hjemmeboende og bor helt i Hillerød, så 

bare ungdomskortet ville sluge hele min skole-

ydelse og mere endnu, hvis jeg havde været på de 

nye satser. Der ville ikke være råd til noget som 

helst andet. 

Der er jo mange forskellige grunde til, at folk går 

på produktionsskole. De fleste har nogen udfor-

dringer, som de skal klare, før de kan begynde i 

uddannelse. Selv blev jeg totalt stresset i 1.g. og 

droppede ud.  

Man snakker så meget om pengene, men de er jo 

bare med til at gøre det muligt, at får råd til at gå 

på produktionsskole. For mig var det helt andre 

grunde, der var de vigtigste. Jeg havde brug for at 

få min psyke på plads, før jeg kunne komme vide-

re. Og det viste sig, at K-U-B-A var et rigtigt godt 

sted til det.  

Som så mange andre havde jeg en masse for-

domme om produktionsskoler, så jeg havde slet 

ikke forestillet mig, at jeg skulle på produktions-

skole. Men fordommene viste sig jo at være helt 

forkerte. Jeg synes, det er sindssygt ærgerligt, at 

de unge ikke ved mere om produktionsskolerne, 

og de muligheder, der er der! 

Amanda Rasmussen er 18 år, tidligere produkti-

onsskoleelev, nu KUU elev og medlem af skolens 

elevråd 

 

Torsdag d 1. december 

Dagen efter, torsdag d. 1. december var der igen 

demonstration på Christiansborg Slotsplads. 

Denne gang var det Skanderborg-Hørning Pro-

duktionsskole, der havde organiseret en demon-

stration, hvor ca. 5000 elever, medarbejdere og 

ledere deltog.  

En af de skoler, der deltog i demonstrationen d. 

1. december var Base 4000 i Roskilde.  

Anders fortæller: 

Jeg syntes det var vigtigt, at vi kom til demonstra-

tion. Jo flere der deltog, jo bedre var det jo.  

Der er rigtig mange forskellige typer på produkti-

onsskolen og mange forskellige årsager, til at de 

er der. Selv har jeg været i gang med handelssko-

len, men droppede ud. Jeg havde brug for at køre 

helt ned i gear og få styr på nogen ting, før jeg 

var klar til uddannelse. At udvikle mig socialt og 
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at få en fast hverdagsstruktur, så jeg kan fokusere 

på det faglige. Det får jeg hjælp til her på produk-

tionsskolen. Og det har betydet, at jeg nu er ved 

at være klar til at begynde igen. 

Skoleydelsen gør, at jeg kan beholde min lejlighed 

og ikke behøver at stresse helt vildt over at skulle 

have fritidsjob for at få det til at løbe rundt. Hvis 

jeg ikke kunne få den nuværende skoleydelse, så 

ville jeg måske være nødt til at blive hjemme på 

kontanthjælp.  

Det vil jo være virkeligt dumt, hvis unge bliver 

nødt til at gå hjemme i stedet for at komme på 

produktionsskolen, hvor de kan blive klar til ud-

dannelse!   

Anders Carlsen er 20 år og går på Base 4000s 

Køkkenværksted 

 

Også mange jyske skoler var kommet til Køben-

havn, heriblandt Randers Produktionshøjskole. 

Sebastian fortæller: 
For mig var det vigtigt at tage til København og 

faktisk være med på Slotspladsen, når vi nu fik 

muligheden for det. Det er jo noget andet end den 

der mere vattede ’sofademonstration’ som at 

skrive et eller andet på Facebook f.eks. At det ikke 

er mig, beskæringerne kommer til at gå ud over 

er i den sammenhæng ikke så vigtigt – vi er nødt 

til at se ud over vores egen næsetip og være her 

for hinanden, hvis et samfund skal fungere. Så vi 

skal tænke på næste generation af produktions-

skoleelever! 

Umiddelbart kan det måske lyde meget rimeligt, 

at skoleydelsen skulle sættes ned til SU niveau – 

og så alligevel ikke. For det første er det altså et 

arbejde, vi udfører for nogle kunder. For det an-

det så kalder de det godt nok en harmonisering – 

i realiteten er det jo simpelthen nedskæringer, der 

ikke kan sammenlignes med SU. 

Mens vi stod ude på Slotspladsen, så sad politi-

kerne inde i salen og diskuterede. Efterfølgende 

fandt jeg diskussionen på nettet. Anni Matthiesen 

blev spurgt om, hvordan hun egentlig forestillede 

sig, at vi unge skulle kunne tage et lån. Og så 

sagde hun, at ’hun vist have været lidt sur den 

dag’! Jamen hallo! Sådan kan man da ikke sige, 

hvis man vil sidde i Folketinget, det er da ikke ok! 

Selv ville jeg have haft svært ved at klare mig for 

den nedsatte ydelse. Jeg bor alene og ville knapt 

nok have til huslejen. Der synes jeg lige politiker-

ne skulle tænke sig om – for det er faktisk vigtigt, 

at vi unge får tilbuddet om at gå på produktions-

skole.  

For mig har det været vigtigt at få det frirum her 

på skolen, hvor jeg kan finde mig selv og finde ud 

af, hvilke muligheder, jeg har. Her bliver man 

hjulpet, hvis man sådan er faldet lidt ud af sam-

fundet. Man kan blive stabil igen og får sin livs-

glæde tilbage.  

Sebastian Eskesen er 24 år og er udeboende. Han 

går på Innovationsværkstedet på Randers Pro-

duktionshøjskole 
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CASE: Jonas 

Jonas er over 18 år og udeboende. Han vil, 

hvis han starter på en produktionsskole i f.eks. 

februar 2017, få 5.456,- kr. om måneden. 

Heraf skal han betale skat på 633 kr. Efter skat 

har Jonas 4783,- kr. tilbage pr. mdr.  

Jonas tager bussen til skolen, og med ung-

domskort skal han betale ca. 350,- kr. om må-

neden. Han bor alene i en ungdomsbolig og 

det koster i Roskilde Kommune 4000,- kr. pr 

måned inkl. varme, vand og el.  

At være udeboende er for mange af de unges 

vedkommende en nødvendighed, da de ofte 

mistrives hjemme og/eller bliver fastholdt i 

dårlige sociale vilkår. Jonas’ mor er ikke i 

stand til at hjælpe ham økonomisk. 

Det er påkrævet, at Jonas har telefon, så han kan 

tjekke sin e-boks samt modtage mails fra forskel-

lige instanser. Derudover skal han kunne melde 

sig syg til værkstedlæreren eller til sit praktiksted 

via telefonen. Det koster ca. 300 kr. Jonas har 

dermed udgifter for 4650 kr. pr mdr. Tilbage har 

han 133 kr. pr. mdr.  

Dertil får han boligsikring på ca. 300 kr.pr. mdr. I 

alt har Jonas 433 kr. tilbage til mad, tøj, forsik-

ring, tøjvask, tandlæge mv. 

Jonas har dermed 14,50 kr. pr. dag til at leve for 

som udeboende produktionsskoleelev over 18 

år. 

De unge på produktionsskolerne arbejder på ar-

bejdsmarkedslignende vilkår og har en fuld ar-

bejdsuge og 5 ugers ferie. Jonas har derfor ikke 

de samme muligheder som hans kammerater på 

gymnasiet for at tage fritidsjob. Han har heller 

ikke ret til de samme lånemuligheder, som de SU- 

berettigede unge 


