Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009
Af Asger Hyldebrandt Pedersen
8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009.
Alderen på de afsluttende deltagere steg. Der var mange korte ophold på
produktionsskoler i 2009. Én ud af tre deltagere valgte at fortsætte videre i
uddannelsessystemet.

Flere deltagere på produktionsskoler i 2009
Deltagerantallet med afsluttet ophold på produktionsskoler1 steg med 8 pct. fra
kalenderåret 2008 til 2009, eller i absolutte tal fra 9.520 til 10.261 deltagere. Set i
forhold til 2007 var det en stigning på 16 pct. jf. tabel 1. Stigningen i deltagerantallet
i 2009 er sket på baggrund af det samme antal produktionsskoler I 2009 som i 2008,
jf. tabel 1.
Tabel 1. Antal deltagere med afsluttet ophold på en
produktionsskole og antal produktionsskoler i 2007 ‐ 2009

Antal deltagere med afsluttet ophold
Antal produktionsskoler 1

2007

2008

2009

8.851

9.520

10.261

84

78

78

Note: Opgørelsesperioden er et kalenderår. For hver produktionsskoledeltager tæller kun
det seneste ophold i året, selv hvis der har været flere ophold i det givne år. Der tælles kun
personer, som i året har afsluttet et produktionsskoleforløb. Opgørelsen omfatter ikke
elever på produktionsskoletilrettelagt egu‐undervisning (ps‐egu).
Note: Antal af produktionsskoler er opgjort ved årets udgang.
Kilde: Produktionsskolernes indberetning til UNI•C Statistik & Analyse

Flere mænd end kvinder søgte til produktionsskoler
Der er tale om små ændringer i deltagernes kønsfordeling blandt dem, der
afsluttede et produktionsskoleforløb I perioden 2007‐ 2009. Mænd har udgjort 57–
60 pct. af deltagerne. I 2009 var der 40 pct. kvinder mod 60 pct. mænd, jf. figur 1.
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Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, hvor vægten ligger på praktisk arbejde kombineret
med skolefag efter behov. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en
ungdomsuddannelse, eller som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan
uddannelse. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning.
Læs mere på Uddannelsesguiden.dk
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Figur 1. Deltagernes køn på produktionsskoler 2009 i pct.
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Kilde: Produktionsskolernes indberetning til UNI•C Statistik & Analyse

Deltagerne kommer hovedsagligt fra grundskolen
Lidt under halvdelen af de tilgående elever til produktionsskolen kommer fra
grundskolen, jf. figur 1. Sammen med elever fra de erhvervsfaglige grundforløb og
elever fra tidligere forløb på produktionsskolerne, udgør disse tre uddannelsestyper
stort set 94 pct. af samtlige elever, som tilgår forløbene på produktionsskoler.
Figur 2. Tilgangen til produktionsskolerne i pct., fordelt på foregående uddannelse, 2008
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Kilde: UNI•C Statistik & Analyse

Deltagerne er under 21 år
Otte ud af ti afsluttende deltagere på en produktionsskole i 2009 var under 21 år,
men i 2009 var der færre unge deltagere end i 2008 og 2007, jf. tabel 2.
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14 pct. af deltagerne i 2009 var under 18 år, hvilket var et pænt fald i forhold til 26
pct. i både 2008 og 2007. Gruppen af deltagere på 18 år var i 2009 på 24 pct. mod
28‐29 pct. i 2008 og 2007.
Deltagere på 19 og 20 år udgjorde i 2009 tilsammen 43 pct. I 2008, og i 2007 var
andelen på 34‐35 pct. Deltagere på 21 år og derover omfattede i 2009 19 pct.,
hvilket er er højere end såvel 2008 som 2007, hvor andelen lå på 12 pct.
Tabel 2. Alder på afsluttende deltagere på produktionsskoler 2007 – 2009
2007

2008

2009

Antal

Pct.

Antal

Pct.

Antal

Pct.

Under 18 år

2.271

25,7

2.458

25,8

1.427

13,9

18 år

2.582

29,2

2.639

27,7

2.422

23,6

19 år

1.987

22,4

2.196

23,1

2.681

26,1

20 år

987

11,2

1.102

11,6

1.754

17,1

21 år og derover

1.024

11,6

1.125

11,8

1.977

19,3

I alt

8.851

100,0

9.520

100,0

10.261

100,0

Note: Nogle af deltagerne er gengangere, og derfor tælles de med flere gange.
Kilde: Produktionsskolernes indberetning til UNI•C Statistik & Analyse

Deltagerne opholdt sig i kort tid på en produktionsskole
37 pct. af afsluttende deltagere opholdt sig i 2009 mindre end 3 mdr. på en
produktionsskole. Andelen af korte ophold har i 2009 været mindre end i 2008 og
2007, hvor den var hhv. 42 pct. og 40 pct. jf. tabel 3.
26 pct. af deltagerne havde et produktionsskoleforløb af en varighed på mellem 3 –
6 mdr., hvilket svarer til næsten den samme andel, som i de to foregående år.
Andelen af deltagerophold på 6 – 12 mdr. var i 2009 på 25 pct. Her er der tale om et
fald på mellem 1 ‐3 procentpoint i forhold til 2008 og 2007.
Ophold på over 12 mdr. var i 2009 på 13 pct., hvilket var et fald på mellem 1 ‐2
procentpoint i forhold til 2008 og 2007.
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Tabel 3. Opholdenes varighed på produktionsskoler 2007 ‐ 2009 i pct.
Varighed af ophold

2007

2008

2009

I pct.
Under 1 måned

14,1

14,6

11,7

1‐3 måneder

25,4

27,3

25,1

3‐6 måneder

24,4

24,6

25,7

6‐12 måneder

23,6

22,2

24,8

Over 12 måneder

12,4

11,4

12,6

I alt:

100,0

100,0

100,0

Antal deltagere

8.851

9.520

10.261

Note: På grund af afrunding summer i alt ikke til 100;0
Kilde: UNI•C Statistik & Analyse

Lidt over hver tredje deltager på en produktionsskole fortsatte
videre i uddannelsessystemet
Hovedparten (54 pct.) af deltagere med afsluttet ophold på en produktionsskole i
2009 valgte enten at fortsætte på en ordinær uddannelse, anden uddannelse
(specialundervisning m.m.) eller at gå ud på arbejdsmarkedet, jf. tabel 4.
37 pct. af alle deltagere i 2009 med afsluttet produktionsskoleophold fortsatte på
en ordinær uddannelse. Det er en stigning i forhold til 2008 og 2007, hvor andelen
lå på 29 – 31 pct.
Andelen af deltagere, der efter ophold på en produktionsskole kom i ordinær
beskæftigelse, lå i 2009 på 12 pct. Det er et fald i forhold til 2008, hvor 20 pct. kom i
ordinær beskæftigelse, og i 2007, hvor tallet lå lidt højere med 23 pct.
I 2009 kom en gruppe på 2 pct. i beskæftigelse ved hjælp af tilskuds‐ eller
aktiveringsordninger. Det var den samme andel som i både 2008 og 2007.
Elever, der var registreret som ledige på arbejdsmarkedet efter produktionsskole‐
ophold, udgjorde i 2009 20 pct. Procenten lå på 18 i både 2008 og 2007.
En mindre gruppe på 6 pct. fortsatte i 2009 indenfor områder som folkeoplysning
og anden uddannelse (private kurser, specialundervisning m.m.). Det var den
samme procentandel som i både 2008 og 2007.
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I såvel 2009 og 2008 var der registreret mellem 22‐24 pct. under gruppen
”andet/frafald”2. I 2007 var andelen nede på 12 pct.
Der var ingen deltagere i 2009, som blev registreret i gruppen: uoplyst.
Tabel 4.Elever udsluset fra produktionsskoler i 2007 ‐ 2009 i pct.
Udsluset til:

2007

2008

2009

I pct.
Ordinær uddannelse

29,4

31,1

36,5

Folkeoplysning mv.

1,6

1,6

1,3

Anden uddannelse

4,4

4,9

4,9

23,3

20,2

11,7

Beskæftigelse med tilskud/aktivering

2,1

2,2

2,4

Ledighed

18

17,7

19,5

9,3

22,3

23,7

11,9

0,0

0,0

I alt

100,0

100,0

100,0

Antal deltagere

8.851

9.520

10.261

Ordinær beskæftigelse

2

Andet/frafald
Uoplyst

Kilde: UNI•C Statistik & Analyse

Metode og databeskrivelse
Alle oplysninger stammer fra den årlige indsamling gennem kommuner og
produktionsskoler, hvor data indberettes på individniveau for alle aktive deltagere
samt deltagere, hvis aktivitetsstatus er ændret i forhold til den forrige indberetning.
Data er indsamlet per d. 19. marts 2010.
Indberettede data korrigeres for dubletter af individer, således at hver enkelt
person kun fremkommer en gang per indberetning. Det er altid den indberetning
med den seneste start‐ og/eller slutdato, som anvendes.

2

Kategorien ”Frafald” på produktionsskoler skal ikke forstås på den måde, som gælder på de formelle
kompetencegivende uddannelser. Der er snarere tale om deltagere, som det på
registreringstidspunktet ikke er lykkedes for skolerne at få videre i uddannelse, arbejde eller anden
form for aktivering m.m. Kategorien ”Andet” kan dække over deltagere, som er overgået til
militærtjeneste, barsel, udlandsophold mv.
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