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FGU: Hvad mener ambassadø-

rerne 
Interview med Ejner K. Holst/LO 

 

I PSF vil vi i den kommende tid, spørge 

vores produktionsskoleambassadører, 

hvad de mener om væsentlige elementer 

i processen hen imod FGU.  

Ejner, implementeringsprocessen omkring FGU er 

i fuld gang. Men hvad mener du, er vigtigst at 

holde øje med lige nu? 

Ejner K. Holst: Lige nu og her skal vi sikre kommu-

nernes respekt for det statslige selvstyre. De nye 

FGU-institutioner er ikke bare en ny kommunal 

institution, de er selvejende og selvstændige in-

stitutioner. 

Og her er det helt nødvendigt, at arbejdsmarke-

dets parter kommer til at være med både i plan-

lægningen af institutionerne, og i den kommende 

drift, hvis vi skal sikre åbne døre for de her unge, 

der har brug for at lære i praksis – også udover 

FGU-institutionernes ramme.  

Derfor synes vi heller ikke, det var særligt klæde-

ligt, den måde kommunerne spillede ud på i for-

hold til bestyrelsernes sammensætning, og vi er 

meget tilfredse med, at forligspartierne har meldt 

klart ud: Der er ingen enkeltinstans, der skal have 

flertal i bestyrelserne. Vi fra arbejdsmarkedets 

parter sender dygtige og kompetente folk ind i 

bestyrelsesarbejdet, og vi forventer selvfølgelig, 

at de vil blive hørt og få indflydelse på lige fod 

med alle andre.  

Det med bestyrelsernes sammensætning er, og 

har været, super vigtigt, men vi skal også sikre, at 

de nye institutioner kommer til at holde fokus på, 

hvorfor de er blevet skabt. Det er de hverken for 

kommunernes eller de nuværende medarbejder-

nes skyld. Det er de udelukkende for de unges 

skyld! Vi skal skabe en tredje institutionstype for 

de unge, der – lige så vel som alle andre – har 

brug for at blive herrer i eget liv, men som har 

brug for at blive det gennem at få et praktisk ar-

bejde. 

Med det in mente, hvilke kerneværdier, er det så 

vigtigt, at produktionsskolerne bringer med ind i 

FGU, og har du et godt råd til produktionssko-

lerne på vej ind i FGU? 

Ejner K. Holst: Først og fremmest er det jo det, 

man kunne kalde, produktionsskolernes arbejds-

pædagogik. Den er enormt vigtig for de unge, der 

lærer bedst igennem praktisk arbejde. Den skal 

nu til at fungere sammen med VUCs klasserums-

pædagogik. Det er 2 forskellige redskaber, der 

kan noget forskelligt! 

Mit råd til jer er: Hold fast i jeres særlige pædago-

gik. Uden den kan det hele være lige meget! Men 

respekter også, at VUCs mere stillesiddende pæ-

dagogik er fornuftig i nogen sammenhænge. 

Selvom meget kan læres i værkstedet, er det ikke 

alt, der kan. Så der er nødt til at være en balance 

mellem de to undervisningsformer, hvor I hver 

især bringer det bedste med jer.   

Du har jo altid været engageret i produktionssko-

lerne, og har ofte talt vores sag. Hvordan ser du 

din rolle i forhold til FGU?  

Ejner K. Holst: Jeg er sikker på, at den veneration, 

jeg altid har haft for produktionsskolerne, vil blive 

overført til FGU, og at jeg komme til at være lige 
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så engageret i FGU, som jeg har været i produkti-

onsskolerne. Det er godt, at vi har fået et samlet 

tilbud, men derfor må jeg også sige til kommu-

nerne: Lad nu være med at lave alle mulige side-

projekter, men hold fokus på det fælles nye. 

FGU vil komme til at stå mit hjerte nært, for den 

skal tage sig af en gruppe unge, der har behov for 

at vi kerer os om dem på en særlig måde, og sør-

ger for, at de får et uddannelsestilbud, de kan 

bruge til noget. Derfor vil jeg også i fremtiden 

være parat til at tale FGUs sag på Christiansborg 

og i andre sammenhænge, med den tyngde, min 

organisation nu giver mig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og til sidst, Ejner: Har du et ønske for FGU?  

Ejner K. Holst: Ja, jeg ønsker, at vi i FGU kommer 

til at trække på samme hammel, og at vi husker 

på, hvorfor det var, vi skabte tilbuddet, så vi bli-

ver ved med at holde de unge i fokus – også i 

fremtiden! 

 

Ejner K. Holst er næstformand i LO, hvor hans 

politiske ansvarsområder er: Uddannelsespoli-

tik, Arbejdsmarkedspolitik, Integration og So-

cialpolitik. Læs mere her: https://lo.dk/med-

arbejder/ejner-k-holst/ 

Ejner har siden 2016 være ambassadør for 

produktionsskolerne 
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