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Skoleydelsen er elevernes løn! 
/Gert Møller, Næstformand i PSF 

Det er et grundprincip i produktionsskolen og 

derfor er det så vigtigt, at holde fast i det! 

Siden finansloven for 2017 blev vedtaget i no-

vember har skoleydelsen stået øverst på den 

politiske dagsorden rundt omkring på landets 

produktionsskoler!  

På sekretariatet og ikke mindst ude på skolerne 

er der blevet lagt et stort stykke arbejde med at 

få politikerne og offentligheden i tale! Presse-

meddelelser, høringssvar, forstandere, der har 

været i foretræde hos Børn og Unge Udvalget, 

masser af læserbreve, besøg af politikere ude på 

skolerne og demonstrationer i København i for-

bindelse med førstebehandlingen af den efterføl-

gende lovændring af produktionsskoleloven. Og 

endelig mødte knap 50 elever og medarbejdere 

op til åbent samråd med undervisningsministeren 

fredag d. 16.december. 

Noget kom der ud af det, politikerne lyttede – 

men ikke nok! De unge under 18 år bibeholdt en 

ydelse, men at kalde de nye satser en harmonise-

ring til SU er noget af en tilsnigelse.  

Loven er nu, med 3. behandlingen i dag, d. 

19.december, vedtaget. Fra 1. januar kan det i 

princippet bedre betale sig for de unge at blive på 

støtten til de aktivitetsparate, end at tage ud gå 

den lokale produktionsskole, hvor man kan lære 

mens man arbejder og måske ovenikøbet finde 

ud af, hvad man har lyst til og evner for. 

Vi holdt fanen højt! 

Efter samrådet i fredags, var det mere eller min-

dre klart, at sagen om skoleydelsen ikke stod til at 

vinde. Men alligevel har det været vigtigt, at hol-

de fanen højt og humøret oppe! 

Vi ved, at politikerne begår en eklatant fejl, når 

de underminerer elevernes løn på produktions-

skolerne. Derfor har vi fulgt sagen helt til dørs, 

også selvom det så sort ud.  

Som skoleform skal vi altid stå på vores unges 

side og tale deres sag. Som anstændige voksne 

skal vi gå i spidsen og med vores professionelle 

viden kæmpe for elevernes sag. For rigtig mange 

har skoleydelsen en konkret økonomisk betyd-

ning. For dem alle har den en værdifuld symbolsk 

betydning: Noget for noget! Et princip som rege-

ringen i andre sammenhænge hylder.    

Alternativet – at vi holdt mund og opgav ævred i 

utide, er næsten ikke til at holde ud at tænke på.  

Politikkens paradokser 

Politik kan nogle gange forekomme paradoksalt. 

Der var jo faktisk et flertal for at bevare skole-

ydelsen. Men i kompromiserne om finansloven 

trak den alligevel det korteste strå.  

Politikerne skriger på, at få de unge ud i arbejds-

markedslignende læringssituationer. Produkti-

onsskolen er en skole, der også er en arbejds-

plads. Derfor fungerer den på arbejdsmarkedslig-

nende vilkår. Så vi er 100 % enige! 

Men det gælder åbenbart ikke belønningen – den 

er ellers afgørende for at vores arbejdsmarked 

hænger sammen! 

 


