
 

 

 

Regeringsudspillet Tro på dig selv – det gør vi 

Produktionsskoleforeningens anbefalinger  

 

 

 
Regeringen har nu fremlagt deres udspil, Tro på dig selv – det gør vi, hvor de lægger op til at etablere en 

ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) med tre linjer: Almen Grunduddannelse, Erhvervs-

grunduddannelse og Produktionsgrunduddannelse. Det skal skabe større sammenhæng og styrke 

kvaliteten på det forberedende område. Produktionsskolerne er en helt central aktør på området, og det 

vil vi også være fremadrettet i en Forberedende Grunduddannelse. I Produktionsskoleforeningen har vi 

gennem længere tid påpeget en lang række af de problemer, som der endelig skal gøres op med. Derfor 

vil vi gerne byde ind med vores anbefalinger til, hvordan de gode takter i regeringsudspillet kan 

realiseres, så de også i virkeligheden løfter det forberedende område. Det fortjener de unge! 

 

 

 

I Produktionsskoleforeningen fremsætter vi her fire mærkesager, som vi mener, er afgørende vigtige, for 

at Forberedende Grunduddannelse reelt kan blive det stærke, ambitiøse og brede uddannelsestilbud, 

som der er lagt op til, det skal være. De fire mærkesager er: 

 

1. Indholdet på Forberedende Grunduddannelse – den praktiske læring skal stå stærkt! 

2. Organiseringen – Drop centralismen og tag udgangspunkt i produktionsskolerne! 

3. Styring og finansiering – Statslige selvejende institutioner med nationalt fastsat taxameter! 

4. Skoleydelsen – også til de u. 18-årige, og afstemt med både SU- og kontanthjælpssystemet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Indholdet på Forberedende Grunduddannelse – den praktiske læring skal stå stærkt! 

Den praksisnære undervisning er et bærende princip i hele FGU’en, og på Produktionsgrunduddannelsen 

er ’værkstedsundervisning med reel produktion af varer og tjenesteydelser med afsætning som mål det 

primære indhold’ (jf. Tro på dig selv – det gør vi, s. 17). Det er en videreførelse af produktionsskolernes 

praksis, og det er helt centralt, fordi vi ved, at det er praksis, der rykker for de unge. Mange af dem er 

dødtrætte af at sidde på skolebænken og af skolastisk læring – men de bliver tændte og flytter sig via 

den praktiske læring.  

 

For at realisere de gode ambitioner, anbefaler PSF følgende: 

 Nej til skolegørelsen! Regeringen vil sikre progression og fremdrift – og det bakker vi op om. Men 

hvorfor måle via halvårlige eksamener og portfolio på alle linjer. At sikre progression behøver ikke 

at ske via skolastiske metoder, som undergraver praksispædagogikken. Det kan vi gøre bedre! 

 Glem ikke Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse! Mere end halvdelen af 

produktionsskolerne har Produktionsskolebaserede lærlinge (PBE). Det skal også være en mulighed 

på FGU, fordi det løfter niveauet og fagligheden på skolerne, og det giver nogle unge, som ikke var 

lykkedes ad ordinær vej, en reel faglært uddannelse på samme niveau. 

 Inddrag arbejdsmarkedets parter! På produktionsskolerne og på den nuværende EGU spiller 

arbejdsmarkedets parter en stor rolle – og det er med til at sikre en virkelighedsnær praksis i 

uddannelserne og et solidt niveau i de unges forløb. Det skal vi holde fast i – dels ved at organisere 

institutionerne i selveje med bestyrelser, dels ved at Erhvervsgrunduddannelsen også fremadrettet 

bygger på aftalevilkår. 

 Giv tid! Regeringen lægger op til en fleksibel 2-årig uddannelse med på- og afstigning ud fra den 

unges kompetencer og behov. Det er en god ramme, og fleksibiliteten har vi gode erfaringer med 

på produktionsskolerne. Men at regeringen spiller ud med maksimalt to år samlet set og uden 

dispensationsmuligheder, det stiller både den unge og kommunen i en urimelig situation – og det 

vil medføre nye knopskydninger af tilbud til de unge, der har brug for et forberedende tilbud, men 

har opbrugt deres kvote. Vi anbefaler, at kommunen får myndighed til at vurdere, om FGU er det 

rigtige for den unge, herunder også myndighed til at forlænge forløb og/eller optage en ung på 

uddannelsen flere gange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” Produktionsskolerne er enige i behovet for forandringer. Og vi er 
klar til at tage næste skridt med Forberedende Grunduddannelse!  
Vi siger JA til dansk og matematik integreret i praksis, og gerne 
med eksamen. Vi siger JA til fagprøve efter 2 år. 



 

 

2. Organiseringen – Drop centralismen og tag udgangspunkt i produktionsskolerne! 

Regeringen ønsker at sikre uddannelsesdækning i hele Danmark, og lægger op til at etablere ca. 75 nye 

institutioner, hvoraf ca. 25 er ’moderinstitutioner’. De nye institutioner skal placeres ”svarende til 

dækningsgraden mellem produktionsskolerne i dag” (Tro på dig selv – det gør vi, s. 24). Hvordan det skal 

fordeles mellem kommunerne vil regeringen lade op til kommunerne selv.  

Regeringen lægger op til en topstyret model med centralisering. Vi anbefaler i stedet en model, der 

bygger på samarbejde med de selvejende institutioner og kommunerne. Det vil sikre implementerings-

processen en langt mere positiv og konstruktiv involvering.  

 

For at realisere de gode ambitioner, anbefaler PSF følgende:  

 Nej til unødig centralisme! Regeringen lægger op til ca. 25 moderinstitutioner og maksimalt ca. 75 

institutioner. At operere med ca. 25 områder, som kommunerne selv skal trække grænserne for, er 

både unødigt centralistisk og unødigt risikabelt ift. at afspore processen. PSF anbefaler, at den 

enkelte kommune højst kan have én institution, der udbyder FGU. Ønsker to eller flere kommuner 

at indgå samarbejde er det fint, men udgangspunktet er den enkelte kommune. Drop 

’moderinstitution’ og drop loft på matrikler – det må være op til den enkelte FGU-institution at 

oprette afdelinger, sådan som det fx sker på EUD-området.  

 Tag udgangspunkt i produktionsskolerne! Regeringen vil bygge 75 nye institutioner med samme 

dækning som produktionsskolerne… Det må give anledning til undren: Hvorfor bruge penge på at 

etablere noget helt nyt, når det ligger lige for at bygge FGU op om produktionsskolerne? Der er 81 

produktionsskoler i Danmark og med den dækningsgrad, som regeringen ønsker. Vi anbefaler, at 

hver enkelt produktionsskole i samarbejde med kommunen skal dokumentere over for staten, at 

den kan levere indholdet i den nye FGU. Det vil mange af dem kunne, og de der ikke kan alene, de 

kan sammen med andre. Der skal ikke gås på kompromis med kvaliteten, og unge skal kunne få 

tilbuddet i hele Danmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baggrund for at tage udgangspunkt i produktionsskolerne 

 Produktionsskolerne har en solid erfaring med læring i praksis, med at inddrage de unge i reelle og 

nødvendige produktioner, og med at lade det praktiske arbejde være udgangspunktet for den integrerede 

undervisning i dansk og matematik. 

 Produktionsskolerne er den mest centrale skoleform ind i den ny Forberedende Grunduddannelse, idet vi 

i dag udbyder produktionsskoleforløb, men derudover er den største udbyder af erhvervsgrund-

uddannelse (EGU) og kombineret ungdomsuddannelse (KUU). Derudover har mere end halvdelen af 

produktionsskolerne Produktionsskolebaserede erhvervsuddannelse (PBE). 

 Produktionsskolerne er organiseret som statslig selvejende institution, hvor arbejdsmarkedets parter og 

kommunen er repræsenteret. 

 Vi har en solid erfaring med målgruppen. Både med de unge på produktionsskolen samt med EGU- og 

KUU-elever. I 2015 gik ca. halvdelen af produktionsskoledeltagerne videre i uddannelse eller arbejde. 

Næsten 20 % gik videre i anden uddannelse eller anden aktivitet med uddannelsessigte. 

 Produktionsskolerne har i dag et tæt samarbejde med både kommuner, uddannelsesinstitutioner (særligt 

EUD) og arbejdsmarked. 



 

 

3. Styring og finansiering – Statslige selvejende institutioner med nationalt fastsat taxameter! 

Regeringen foreslår, at FGU bliver et kommunalt tilbud, dvs. med fuld kommunal styring og finansiering. 

Det lyder jo indlysende logisk, når regeringen skriver, at ”en kommunal forankring vil understøtte, at 

opgaven tænkes sammen med de kommunale opgaver på folkeskole- og beskæftigelsesområdet, så 

kommunen får det fulde ansvar for de unge indtil de starter på en ungdomsuddannelse eller kommer i 

beskæftigelse” (Tro på dig selv – det gør vi, s. 24). Der er kun ét problem: Nemlig at virkeligheden siger 

noget andet. Kommunerne har jo hele tiden haft ansvaret for de unge, indtil de kommer i gang med 

ungdomsuddannelse eller beskæftigelse – og alligevel står vi, hvor vi gør i dag. 

Derfor bør det mane til eftertanke, at regeringen her taler imod ekspertgruppens anbefaling, som var 

statslig styring og finansiering med betydelig kommunal medfinansiering. Og at regeringen taler imod 

langt hovedparten af aktørerne på området, som kraftigt anbefaler statslig finansiering. 

 

For at realisere de gode ambitioner, anbefaler PSF følgende: 

 Ja til statsligt selveje, nej til kommunalt forvaltningsstyre! Produktionsskolerne er i dag 

organiseret som statsligt selveje. Det giver institutionerne et råderum og sikrer imod lokale 

økonomiske forhold og prioriteringer, og ligeså vigtigt sikrer det i kraft af bestyrelses-

sammensætningen en tæt kontakt til både kommunen og det lokale arbejdsmarked. 

 Ja til statslig taxameterstyring! Regeringen lægger op til at styrke det forberedende område med 

FGU’en, og det er en ambition, som vi ubetinget deler! Men det passer dårligt sammen med et 

kommunalt tilbud, forvaltningsstyring og kommunale budgetforhandlinger, hvor FGU og vores 

målgruppe vil stå svagt. PSF anbefaler et nationalt fastsat taxameter, der sikrer, at alle unge stilles 

lige samt muliggør en reel styrkelse af FGU som et stærkt tilbud for de unge, der ikke er klar til EUD 

eller gymnasial uddannelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” Ekspertgruppen anbefalede statslig styring og finansiering med 
betydelig kommunal medfinansiering for bedst at sikre 
sammenhæng, gode incitamenter og prioritering af området. 
I Produktionsskoleforeningen er vi overraskede over, at regeringen 
ikke har lyttet til ekspertgruppen på store og centrale områder 
som styring og finansiering! Og det forstærkes kun af, at langt de 
fleste aktører på området kraftigt anbefaler statslig styring og 
finansiering. 
 



 

 

4. Skoleydelsen – også til de u. 18-årige, og afstemt med både SU- og kontanthjælpssystemet! 

Regeringen foreslår at videreføre den skoleydelse, som vi i dag kender på produktionsskolerne, på hele 

FGU – dog med to tilføjelser, hhv. en forbedring i form af forsørgertillæg og en forringelse derved at de 

under 18-årige ikke får en ydelse. Heri ligger også, at regeringen vil videreføre skoleydelsen som 

pædagogisk redskab, således som vi også anvender det på produktionsskolerne i dag. PSF bakker op om 

videreførelse af skoleydelse på hele FGU’en, fordi det har to meget vigtige funktioner: Dels understøtter 

det det arbejdspladslignende element i et overvejende praktisk uddannelsesforløb, når eleven får ’løn’ i 

stedet for SU. Dels er det et vigtigt redskab for en ungegruppe, der også skal lære at møde op, møde til 

tiden, deltage aktivt osv.  

 

For at realisere de gode ambitioner, anbefaler PSF følgende: 

 Undgå skæve incitamenter! Skoleydelsens niveau skal fastsættes under hensyn til niveauerne på 

hhv. uddannelsesindsatser (SU) og beskæftigelsesindsatser (uddannelseshjælp). Økonomien skal 

hverken være en barriere for adgang til FGU eller overgang fra FGU til fx erhvervsuddannelse. PSF 

anbefaler, at niveauet lægges tilsvarende niveauet for uddannelseshjælp, fordi ydelsen er 

harmoniseret med SU. Dermed imødekommer man så vidt muligt skæve incitamenter. 

 Fasthold skoleydelse til de under 18-årige! Skoleydelsen har som anført ovf. to vigtige funktioner, 

hhv. det arbejdspladslignende element samt at være et pædagogisk redskab. Dermed understøtter 

skoleydelsen hele lærings- og skolekulturen. Det vanskeliggøres, hvis en stor elevgruppe ikke får 

skoleydelse. Husk desuden på, at kommunal målgruppevurdering sikrer, at kun de unge, der har 

behov for og som forventes at profitere af uddannelsesforløbet, får adgang til FGU. 

 Tillægstakst også for handicappede! Regeringen foreslår tillæg for forsørgere, og det bakker vi 

fuldt op om. PSF anbefaler, at der også skal være tillæg for handicappede, således som der i dag 

også er det i SU-systemet. 

 

Produktionsskoleforeningen foreslår skoleydelsen på FGU fastsat på følgende niveau: 

Skoleydelse Sats 

Månedstakst for 18 år og derover, udeboende 6.106 

Månedstakst for 18 år og derover, hjemmeboende 2.631 

Månedstakst for under 18 år 2.631 

Tillæg til enlige forsørgere 6.015 

Tillæg til forsørgere, der bor sammen med SU-, skoleydelses- el. udd.hjælp-modtager 2.403 

Handicaptillæg (vurderes ud fra gældende betingelser i SU-systemet) 8.555 

 
 

Produktionsskoleforeningen, Kontakt: 

 Sekretariatsleder Axel Hoppe (mobil: 2895 2120, mail: axel@psf.nu) 

 Vicesekretariatsleder Michael Bjergsø (mobil 2984 1019, mail: michael@psf.nu) 

 Næstformand Gert Møller (mobil 2022 9909, mail: gert@xor.dk) 
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