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Et 

er, at jeg optog Marie vel vidende det dårlige købmandskab – det værste er, at jeg nok begår fejlen 

igen og igen, og det på trods af tabt udslusningstaxameter og dårlig statistik. (Foto: Colourbox) 

DEBAT: Uddannelsesforberedende tilbud måles på output uden 

hensyn til input. Det skyldes manglende forståelse for den levende 

verden, skriver Karsten Holm Jensen, forstander på Østfyns 

Produktionsskole. 

 

http://www.altinget.dk/uddannelse


Af Karsten Holm Jensen 

Forstander på Østfyns Produktionsskole 

Som forstander på en produktionsskole er det frustrerende og en ekstrem 

tidsrøver igen og igen at blive bombarderet med skemaer og analysekrav fra 

diverse såkaldte tænketanke og analysebureauer. 

På vegne af organisationer, kommuner, interesseorganisationer og 

ministerier kræver de dokumentation og statistik i en uendelighed for så 

efterfølgende fra skriveborde langt inde i den djøf'iserede embedsteoretiske 

og politiske verden at blive vendt og drejet til, som det desværre alt for ofte 

sker, reformamok-beslutninger taget af politikere, som selv er et produkt af 

tænketanke født på teoretiske universiteter - og med en meget lille forståelse 

for den levende verden. 

"Offentlige institutioner er dovne og ineffektive, lær af den private sektor 

gennem New Public Management," har dogmet lydt i snart fire årtier. 

 

Så kører hele trædemøllen igen, i alt fald en tid, med nye 
analyser, nye rapporter og mere beskæftigelse i 
tænketankene indtil næste reform – fars ind, ny maskine, 
pølser ud. 

Karsten Holm Jensen Forstander på Østfyns Produktionsskole 

Offentlige pølsefabrikker 

"Når den rationelle private sektor kan putte 1000 kilo fars ind i en maskine 

og effektivt få 999,9 kilo (der er plads til forbedringer) pølse ud af den anden 

ende, så kan I bare makke ret og styre plejehjem, sygehuse, børnehaver og 

skoler efter samme princip." 

Ekkoet lyder: ”Vi i systemet, os teoretisk og højt universitetsuddannede 

embedsmænd og politikere, vi skal nok lære jer håndværket som gode 

købmænd. Fars ind i den taxameterstyrede maskine og færdige pølser ud i 

den anden ende – ellers ingen penge, ingen ny fars, ingen ny maskine og 

ingen pølser”. Sådan! Og hvor svært kan det være at forstå. 

Det skulle da lige være, at ”producerer I for mange, for få eller forkerte 

pølser, så drejer vi incitamentskruerne et par omgange eller tre, og hvis ikke 

det virker, så kommer vi med en reform – en ny maskine, fars ind og nye 

pølser ud”. 



Så kører hele trædemøllen igen, i alt fald en tid, med nye analyser, nye 

rapporter og mere beskæftigelse i tænketankene indtil næste reform – fars 

ind, ny maskine, pølser ud. 

Output trumfer input 

Nu venter vi andægtigt på en ny reformamok autorisering i form af 

ekspertudvalgets rapport, formodentlig prædefineret i regeringsgrundlagets 

kapitel 4: ”Alle unge skal have et godt afsæt”. 

I mellemtiden raser debatten, senest her på Altinget i artiklen ”Tilbud til 

svage unge har ringe dokumenteret effekt”, hvor blandt andet (dj)øf 

politikeren Anna Mee Allerslev (R) fra KL mener, at hun får både for lidt og 

det forkerte for pengene. 

Ja, så kan jeg som autoriseret produktionsskoledirektør, købmand og 

pølsemaskineoperatør ærgre mig gul og grøn over, at jeg ikke har fattet det 

ufattelige dumme i at have optaget Marie på produktionsskolen og oven i 

købet givet hende tid ud over det afmålte ét år. 

Som jeg havde på fornemmelsen, da hun startede, kom hun ikke lige videre i 

uddannelse her og nu. Hun fik kun nyt mod på livet efter at have forsøgt 

selvmord to gange og være indlagt på psykiatrisk hospital tre gange – men 

det tæller ikke i de autoriserede output-mål uden hensyn til input. 

Et er, at jeg optog Marie velvidende det dårlige købmandskab – det værste 

er, at jeg nok begår fejlen igen og igen, og det på trods af tabt 

udslusningstaxameter og dårlig statistik. 

Men min dumhed skal en kommende reform nok snart få sat en stopper for. 
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