
 

 

 
Forsørgelse på  Forberedende Uddånnelse 

Forslag udarbejdet af Produktionsskoleforeningen, marts -april 2017 

 

 

Produktionsskoleforeningens forslag: 

Skoleydelsen på Forberedende Uddannelse foreslås 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 

 

Skoleydelsen skal gælde på hele uddannelsen – dvs. såvel almenlinje, produktionsskolelinje og 

erhvervslinje. Dog vil der gøre sig et særligt forhold gældende på erhvervslinjen: I de perioder, hvor eleven 

er i en virksomhed på basis af en praktikaftale, skal eleven – som på erhvervsgrunduddannelsen i dag – 

have den overenskomstmæssige egu-lærlingeløn. 

Skoleydelsen skal gælde som pædagogisk redskab på alle tre linjer, således som det i dag er praksis på 

landets produktionsskoler. Dvs. at skoleydelsen skal nedsættes forholdsmæssigt ved ulovlig udeblivelse 

eller når eleven kommer for sent, samt når en elev ikke aktivt deltager i opfyldelsen af sin forløbsplan.  

 

Ekspertgruppens anbefalinger om forsørgelse og ydelsesniveau: 

Ekspertgruppen noterer følgende om forsørgelse og ydelsesniveau fremadrettet: 

”Ydelsesniveau  

Efter ekspertgruppens nedsættelse er der ved Folketingets beslutning i forbindelse med finansloven 

for 2017 taget stilling til og truffet beslutning om ydelsen til de unge i målgruppen, der gennemfører et 

forløb på en produktionsskole. Ekspertgruppen opfatter dette således, at spørgsmålet om ydelser er 

overgået til en politisk proces og dermed de facto er udgået af kommissoriet. Ekspertgruppen har 

derfor ikke nærmere behandlet dette emne.  



 

 

Ved ændringer i ydelsesniveauer finder ekspertgruppen det hensigtsmæssigt, at ydelsesniveauerne 

anskues på tværs af beskæftigelses- og uddannelsesindsatserne, og at ydelsesniveauerne fastlægges 

med udgangspunkt i at sikre, at valg eller fravalg af uddannelsestilbud ikke bæres af økonomiske 

incitamenter” (s. 144) 

 

Baggrund for Produktionsskoleforeningens forslag: 

Først og fremmest er forsørgelse en uomgængelig problemstilling ift. Forberedende Uddannelse, fordi der 

er forskellig lovgivning, satser mv. på de forløb, der samles i den ny uddannelse. Med vores forslag forsøger 

vi at balancere en række forhold: 

1. Vi er enige i ekspertgruppens hensyn til niveauerne på hhv. uddannelsesindsatser (SU) og 

beskæftigelsesindsatser (uddannelseshjælp).  

2. Vi er enige med ekspertgruppen i at de overenskomstmæssige aftaler, der er indgået omkring 

erhvervsgrunduddannelsen, skal videreføres på erhvervslinjen (men kun når eleven er i praktik på 

grundlag af praktikaftale). 

3. Vi mener, det er nødvendigt at fastholde den pædagogiske dimension, som ligger i 

produktionsskolernes skoleydelse. 

Derudover må en ledetråd være, at det skal være gennemskueligt for både institution og den unge, 

hvordan forsørgelsesniveau og -regler er. Herunder også at det skal være administrativt håndterbart. 

 

Ad 1: Hensyn til niveauerne på hhv. uddannelse (SU) og Jobcenter (uddannelseshjælp). 

Det centrale er at undgå skæve incitamenter. Økonomien skal ikke fastholde den unge på Forberedende 

Uddannelse, fordi det er dyrt at overgå til fx erhvervsuddannelse. Men økonomien skal heller ikke afholde 

den unge fra Forberedende Uddannelse, fordi det er mere profitabelt at være i kontanthjælpssystemet.  

 

Basistakster i hhv. kontanthjælps- og SU-systemet (inkl. reference til produktionsskolernes skoleydelse): 

 Kontanthjælp   

 Udd.hjælp Aktivitetshjælp SU Prod.skole 

Under 18 år - - - 1.516 

Over 18 år hjemmeboende 2.631 3.465 934-2.593 1.516 

18-19 år udeboende  6.106 7.182 3.859-6.015* 5.416 

20 år og derover udeboende 6.106 7.182 6.015 5.416 

25-29 år hjemmeboende 6.106 11.143 934-2.593 (Til 25 år) 

25-29 år udeboende 6.106 11.143 6.105 (Til 25 år) 

* Kræver dispensation i SU-systemet at godkendes som 18-19 år udeboende 

 



 

 

I dag er SU-systemet afhængigt af forældreindkomst, og det sætter skel ved både 18 og 20 år, samt ved 

hjemmeboende eller udeboende. Kontanthjælpen er i dag ændret, således at den er delt op i hhv. 

uddannelseshjælp og aktivitetshjælp. Ændringen var bl.a. foranlediget af et ønske om at harmonisere 

ydelsesniveauerne til SU-systemet. Her sættes også skel ved 18 år (men ikke ved 20 år), og der sættes skel 

ved hjemmeboende eller udeboende. Desuden sættes skel ift. den unges parathed til uddannelse, således 

at de unge der er langt fra uddannelse (mere end 1 år) er aktivitetsparate, og de øvrige er 

uddannelsesparate. 

Vi foreslår at lægge niveauet tilsvarende niveauet for uddannelseshjælp, fordi ydelsen er harmoniseret med 

SU. Dermed imødekommer man så vidt muligt skæve incitamenter. Desuden foreslår vi tillægstakster for 

hhv. forsørgere og handicappede, og såvel niveau som betingelser herfor er de samme, som i dag er 

gældende i SU-systemet. 

 

Ad 2: De overenskomstmæssige aftaler fra EGU skal videreføres 

Ligesom det i dag gælder for EGU, vil elever på erhvervslinjen have perioder i en virksomhed, som er 

begrundet i en praktikaftale. Andre perioder vil de være på skole eller på produktionsskolelinjens værksted 

eller de kan være i en virksomhed – men som praktik uden aftalegrundlag (på samme måde som elever fra 

almenlinje og produktionsskolelinje kan være i praktik op til 8 uger pr. modul). Når eleven på erhvervslinje 

er i praktikforløb begrundet i en praktikaftale, skal den overenskomstmæssige praktikløn være gældende. I 

alle andre dele af forløbet på erhvervslinjen skal det være skoleydelsen, der er gældende 

forsørgelsesgrundlag. 

 

Ad 3: Skoleydelse som pædagogisk redskab 

En stor del af målgruppen for Forberedende Uddannelse vil have svingende motivation, blandede 

skoleerfaringer, forskellige ressourcer ift. at være stabile og pligtopfyldende – dvs. det er elementer, som 

der skal arbejdes med i uddannelsesforløbet. Vi kender det fra produktionsskolerne, hvor det er et vigtigt 

element, at skoleydelsen reelt fungerer som løn – dvs. skoleydelsen kommer, fordi eleven selv kommer og 

er tilstede og aktivt deltagende. Arbejdet med at nedbringe fravær og lære eleverne betydningen af 

mødestabilitet vil være centralt også fremefter. Derfor mener vi, det ikke alene skal fastholdes, men faktisk 

udbredes på alle tre linjer. Og derfor er det vigtigt, at der også er en ydelse for eleverne under 18 år. 

 

Særlig bemærkning om de under 18-årige 

Vi foreslår som anført at fastholde en ydelse til de under 18-årige. Dels fordi skoleydelsen også fremefter 

skal være et pædagogisk redskab (jf. ovf.), dels for at opretholde det arbejdspladslignende element i et 

overvejende praktisk uddannelsesforløb – altså at reel arbejde og produktion udløser en løn. Derudover er 

det vigtigt at erindre om, at elever på Forberedende Uddannelse skal anbefales for at komme ind på 

uddannelsen. Dvs. man sikrer, at kun dem, der har behov for og som forventes at profitere af 

uddannelsesforløbet, får adgang til det.  
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