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Anbefalingerne anerkender de 

kloge hænders vej 
/Axel Hoppe, sekretariatsleder i Produktionssko-
leforeningen 
 

Ambitiøse anbefalinger 
Så er de længe ventede anbefalinger fra Ekspert-
gruppen om bedre veje til en ungdomsuddannel-
se endelig på bordet, og spændingen er udløst. I 
Produktionsskoleforeningen er vi glade! Det er vi, 
fordi Ekspertgruppen har forholdt sig aktivt til en 
lang række af de problematikker på det forbere-
dende område, som vi længe har påpeget. Og 
hvis anbefalingerne bliver fulgt, så vil det varsle 
bedre tider for de unge, der har brug for et forbe-
redende tilbud. Lad mig blot nævne nogle af 
punkterne:  

 Vi vil få en Forberedende Uddannelse, 

hvor læring i praksis får en fremtrædende 

plads. Hvis vi skal have de unge med, så 

er det alfa og omega, at de unge får lov til 

at lære i værkstedet. Det er det lærings-

syn, der har gennemsyret produktions-

skolernes virke, og derfor er jeg selvfølge-

lig særligt glad for dette punkt. 

 Vi vil få en 100% målsætning, der vil have 

alle med, og ydermere anerkender at ve-

jen for nogle unge går gennem beskæfti-

gelse. Det er inkluderende og godt for de 

praktiske unge. Vi har alt for længe tudet 

dem ørerne fulde af, at ordinær uddan-

nelse er den eneste vej. 

 Vi vil få en uddannelsesparathedsvurde-

ring, som forholder sig til det, den unge 

er parat til. Super godt, lad os se på res-

sourcerne! Unge har alt for længe skulle 

erklæres IKKE parat til uddannelse for 

f.eks. at få lov at komme på produktions-

skole. 

 Vi vil få en samlet ungeindsats, der sam-

ler alle de gode tilbud, der lige nu er 

spredt ud over en række instanser og 

derfor er svære for den unge at finde 

rundt i. 

 Vi vil få uddannelsesinstitutioner, der er 

forpligtede på et kædeansvar, der rækker 

ud over egne rammer. Det er godt set. 

Som det er nu, er der alt for stor risiko for 

at falde fra i skiftene fra det ene forløb til 

det næste. 

 Og vi vil – ikke mindst – få en række stats-

lige selvejende institutioner med et stats-

ligt taxameter som ramme omkring den 

Forberedende Uddannelse. Alt for længe 

har der eksisteret et kaos af forskellige 

regelsæt og forskellig finansiering. Det 

har været besværligt, men først og 

fremmest har det været med til at skæv-

vride incitamentsstrukturer. 

Fra et produktionsskolesynspunkt er ovenstående 
en anerkendelse af meget af det, produktionssko-
lerne gør i dag. Og det er et fantastisk godt ud-
gangspunkt at tage afsæt i, når vi skal i gang med 
at se på, hvilke konkrete ændringer, der vil kom-
me på tale.  
 

Vigtige opmærksomhedspunkter 
Men når vi skal i gang med arbejdet, så er der 
også en række punkter, vi i Produktionsskolefor-
eningen vil holde fast i, og holde politikerne op 
på.  Lad mig nævne de vigtigste her: 
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 Statslig finansiering er nødvendig for at 
sikre ensartethed og kvalitet på tværs af 
landet:  
Ekspertgruppen anbefaler en betydelig 
statslig finansiering, for at holde et til-
strækkeligt højt bundniveau. Det råd me-
ner vi er essentielt at følge. Produktions-
skolerne har i dag overvejende statslig fi-
nansiering, og vi ved, at det sikrer en kva-
litet i tilbuddet.  

 

 Det forberedende område skal friholdes 
for 2 % omprioriteringsbidraget: Når der 
lægges op til markante ændringer, skal 
der være penge til at finansiere foran-
dringerne. Derfor skal det forberedende 
område friholdes for det 2 % ompriorite-
ringsbidrag, uddannelsesområdet har væ-
ret påtvunget over en årrække.  

 

 Den lokale forankring: Den nærhed og lo-
kale forankring, som vi kender fra pro-
duktionsskolerne i dag er vigtig og skal 
bevares, hvis vi vil have alle med. Den 
målgruppe, den Forberedende Uddannel-
se henvender sig til er ikke den mest mo-
bile. Derfor skal institutionerne ligge tæt 
på de unge.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

Reformér det forberedende område! 
Reformer er på vej for det forberedende område. Ryd 
meget gerne op. Forenkl det og gør det overskueligt. Så 
de unge kan komme i fokus! Men hold fast i det eksiste-
rende, der fungerer. Hvis vi har brug for flere ’kloge hæn-
der’ i samfundet – og det har vi, så er produktionsskolerne 
en vigtig medspiller. Vi har erfaringerne med de praktiske 
adgangsveje, vi har erfaringerne med de praktiske unge – 
dem der har ’hænderne skruet rigtigt på’. De erfaringer 
bør videreføres og nytænkes i forbindelse med den kom-
mende reform! 

 
 


