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Regeringen siger det næsten selv: De nye institutioner, der skal udbyde Forberedende 

Grunduddannelse (FGU), skal placeres ”svarende til dækningsgraden mellem produktionsskolerne 

i dag”. Produktionsskoleforeningen spørger derfor: Hvorfor ikke tage udgangspunkt i 

produktionsskolerne – hvorfor ikke melde klart ud, at det er det, regeringen vil? Og hvis det ikke er 

tilfældet, men regeringen vil noget andet – hvorfor så det? At tage udgangspunkt i 

produktionsskolerne vil give de bedste forudsætninger for at indfri ambitionerne om at bygge på 

styrkerne i det eksisterende, men i en ny institutionel ramme. Og det vil sikre nærheden, både når 

det gælder dækningsgrad, og når det gælder institutionsstørrelse.  

 

Baggrund: Regeringens udspil Tro på dig selv – det gør vi mhp. nærhed 

Regeringen foreslår at etablere en Forberedende Grunduddannelse, der skal erstatte produktionsskoler, 

Almen voksenuddannelse (avu), Forberedende voksenundervisning (FVU), Ordblindeundervisning for 

voksne (OBU), Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og Erhvervsgrunduddannelsen (egu). Regeringen 

foreslår at etablere ca. 25 ’moderinstitutioner’ og yderligere ca. 50 uddannelsessteder (dvs. i alt ca. 75 

institutioner), der kan udbyde Forberedende Grunduddannelse. Forslaget lægger op til, at kommunerne 

gives frie rammer ift. at finde sammen på tværs, at aftale de nærmere rammer for samarbejdet og at afgøre 

den konkrete konstruktion (Tro på dig selv – det gør vi, s. 25).  

Regeringen lægger bl.a. vægt på: 

 At bevare og styrke de gode elementer i de forskellige forberedende tilbud, som vi har i dag  

 At et bærende princip i den ny uddannelse skal være praksis, herunder værkstedsundervisning 

baseret på reel produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser  

 At der skal være uddannelsesdækning i hele Danmark – bl.a. med henblik på målsætningen om 

vækst og udvikling i hele Danmark  

 At placere de nye institutioner ”svarende til dækningsgraden mellem produktionsskolerne i dag” 

(Tro på dig selv – det gør vi, s. 24) 

 

 

 



En ny Forberedende Grunduddannelse skal tage udgangspunkt i produktionsskolerne 

Regeringen siger det næsten selv i deres udspil: ”De nye institutioner skal placeres […] svarende til 

dækningsgraden mellem produktionsskolerne i dag”. Og de viser det på billedsiden i Tro på dig selv – det 

gør vi, for samtlige billeder i udspillet er taget på en produktionsskole. Det giver god mening, idet et 

bærende princip for alle tre linjer på FGU er et praktisk udgangspunkt for læring. 

Vi drager derfor den konklusion, at man politisk ønsker, at produktionsskolerne skal stå centralt i den ny 

Forberedende Grunduddannelse. Det er vi helt enige i, og derfor mener Produktionsskoleforeningen, at en 

ny Forberedende Grunduddannelse skal tage udgangspunkt i produktionsskolerne.  

Udgangspunktet må være den enkelte produktionsskole og den enkelte kommune. Helt konkret på den 

måde, at hver af de i dag 82 produktionsskoler i Danmark får til opgave at gå sammen med deres kommune 

for i fællesskab redegøre for, hvordan de vil kunne udbyde og implementere FGU med alle tre linjer. Mange 

produktionsskoler ville være tæt på allerede i dag at kunne udbyde alle tre linjer, mens det for andre 

produktionsskoler vil det kræve mere omfattende forandringer. Det vil derfor – som der også lægges op til 

– resultere i sammenlægninger både ved at flere produktionsskoler går sammen i én institution, og ved at 

aktiviteter fra VUC sammenlægges med produktionsskolen. Det er en fundamentalt anden etablerings- og 

implementeringsproces end den, som regeringen lægger op til. Det er det nære, frem for den foreslåede 

topstyrede og centralistiske model. Vi ser tre grundargumenter for at lade den ny uddannelse vokse 

nedefra: 

For det første opfyldes regeringens positive intention ’svarende til dækningsgraden mellem 

produktionsskolerne i dag’, herunder også intentionen om nærhed. 

For det andet forankres uddannelsen i det nære, både institutionelt og iht. kommunerne. 

Sammenlægninger og samarbejder på tværs vil givetvis ske flere steder – men det vil være ud fra lokale 

vurderinger og behov, i stedet for at være dikteret oppefra 

For det tredje videreføres de gode elementer i eksisterende praksis i den ny FGU – frem for at stå endog 

meget usikkert i en proces, hvor kommunerne først skal finde sammen på tværs, og dernæst selv kan 

afgøre den konkrete konstruktion; det kan ende i hvad som helst… 

 

Hvorfor skal netop produktionsskolerne være udgangspunktet? 

Produktionsskolerne er den eneste skoleform, der fuldt og helt inddrages i den ny FGU-uddannelse. Det er 

ikke tilfældet med VUC, der fortsat vil bestå som selvstændig skole- og institutionsform, blot med en 

reduceret aktivitet, idet en del af den flyttes over i FGU.1 Produktionsskolerne lukker som skoleform! Og 

den selvejende institution produktionsskolen (som i dag findes 82 steder i Danmark) lukker som selvejende 

institution! Såfremt man vil gennemføre det politiske ønske om at bevare produktionsskolernes særlige 

undervisningsform, så skal produktionsskolerne altså være med i det ny allerede i udgangspunktet – er de 

ikke det, er de de facto nedlagt og ikke-eksisterende.  

                                                           
1
 Avu, fvu, KUU, OBU og egu er ikke skoleformer, men er uddannelser og/eller forløb, som udbydes af typisk 

produktionsskoler eller VUC-centre eller andre. 



Dertil kommer en række indholdsmæssige og organisatoriske elementer og kompetencer, der tilsammen 

giver produktionsskolerne de nødvendige forudsætninger for at danne grundlag for den ny uddannelse: 

 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 

erhvervsgrunduddannelse (egu) og kombineret ungdomsuddannelse (KUU). Derudover har mere 

end halvdelen af produktionsskolerne Produktionsskolebaserede erhvervsuddannelse (PBE) 

 Produktionsskolerne har solid erfaring med målgruppen. Både med de unge på produktionsskolen 

samt med egu- og KUU-elever. 

 Produktionsskolerne er organiseret som statslige selvejende institutioner, hvor arbejdsmarkedets 

parter og kommunen er repræsenteret. 

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

(særligt EUD) og arbejdsmarked. 

 

Hvis produktionsskolerne er udgangspunktet for FGU – hvori er så det nye? 

Regeringen lægger op til en reform af de forberedende tilbud. Derfor er det rimeligt at spørge kritisk til 

rækkevidden af forandringer – hvordan undgår vi at ende i en omtrent fortsættelse af eksisterende praksis? 

Ud fra den fremlagte skitsering af Forberedende Grunduddannelse vil der ske en lang række meget store 

forandringer, både i forhold til det forberedende område som sådan og i forhold til produktionsskolernes 

praksis i dag, bl.a.: 

 Der oprettes én indgang for de unge 

 Der vil ske en kraftig forenkling: Én lov om Forberedende Grunduddannelse frem for en lang række 

lovgivninger med forskellige rammer etc.  

 Ensartet finansiering  

 Ensartet optællings-/indberetningssystem 

 Tydeligere krav om progression 

 Obligatorisk dansk- og matematikundervisning med eksamen 

 Bedre muligheder for almenfaglig undervisning, herunder også for at kombinere teori og praksis 

 Fagprøve for dem, der gennemfører hele uddannelsen på modul 3 

 Alle steder i landet udbydes både almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og 

erhvervsgrunduddannelse 

 Bedre muligheder for at sammensætte forløb på tværs af linjer  
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