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Vi vil noget med de unge! 
/Gert Møller, Forstander for Korsør Produktions-
Højskole, Medlem af regeringens Ekspertgruppe 
om bedre veje til en ungdomsuddannelse. 
 
I Danmark vil vi noget med de unge! Det er et af 
de meget opløftende grundprincipper, der frem-
står af de anbefalinger, vi fra regeringens Ek-
spertgruppe afleverede tirsdag d. 28. februar til 
regeringen. 
 
Vi fremsætter først og fremmest den ambitiøse 
plan at erstatte den nuværende 95% målsætning 
med 100%: Alle i en ungdomsårgang skal enten 
have gennemført en ungdomsuddannelse (de 
90%) eller have erhvervskompetence (de reste-
rende 10%) allerede 8 år efter undervisningsplig-
tens ophør (i modsætning til nu, hvor de 95% 
bliver målt efter 25 år). Det betyder ikke blot, at 
vi vil have alle med, men også at beskæftigelse 
med et uddannelsessigte skal være en ligeværdig 
mulighed. Det er nye og vigtige toner! 
 

Den Brændende Platform 
Regeringen ønsker reformer, og i forbindelse med 
reformer skabes ofte en ’Brændende Platform’: 
”Intet virker, derfor skal alt laves om!”   
Lad mig sige: Det er meget sjældent sandt! Som 
oftest er realiteterne meget mere komplekse. I 
min dagligdag på produktionsskolerne, på EGU, i 
UU, og mange andre steder møder jeg rigtig 
mange engagerede mennesker. De får masser af 
ting til at virke. Men ofte gør de det på trods af 
forhindringer: Silotænkning, forskellig finansie-

ring og regler for optagelse, manglende sammen-
hæng mht. principper for områdets udvikling og 
manglende tydelighed omkring ansvarsfordeling 
mellem stat og kommune.  
 
Så jeg vil hævde, at den virkelige Brændende 
Platform er de mange forskellige systemer. Alene 
på den skole jeg selv er leder af, er vi underlagt 
en lang række regelsæt. Produktionsskole, EGU, 
KUU med mere har alle forskellig lovgivning, for-
skellige taxametre og måder at opgøre disse på, 
forskellige regler i forhold til Arbejdstilsynet, til 
moms, til – you name it! I UU regi har de én måde 
at beskrive uddannelsesparathed på, i jobcenter-
regi en anden.  
 

Fælles ramme og ressourcesyn 
Lige netop de mange forskellige regelsæt og ord-
ninger er en af de ting, anbefalingerne tager fat 
på. Her foreslås der en fælles ramme og en fælles 
og ensartet styrings- og finansieringsstruktur. 
Her har vi i ekspertgruppen virkelig fat i noget af 
det vigtigste! På produktionsskolerne har vi læn-
ge påpeget dette problem. Nu ser der ud til at ske 
noget med det! En forenklet og fælles struktur vil, 
så vidt jeg kan se, virkelig kunne styrke området!   
 
Det er betegnende, at anbefalingerne hele vejen 
igennem er præget af et ressourcesyn. Tag ud-
dannelsesparathedsvurderingen: I dag skal f.eks. 
de unge, der kommer på produktionsskole, er-
klæres ikke-uddannelsesparate. Ekspertgruppen 
anbefaler, at vende den tilgang på hovedet, og 
med Gummi Tarzans positive livssyn in mente 
sige: Enhver ung er parat til noget, vi skal bare 
finde ud af, hvad det er! Derfor skal alle have det 
tilbud, der passer bedst. Vi skal ikke have fokus 
på (mindst mulig) tidsforbrug men på den unges 
(bedst mulige) progression. Det er sådan det skal 
være!  
 

Læring i praksis 
Mange gode ting kunne nævnes: en koordineret 
ungeindsats, et kædeansvar mellem institutio-
nerne. Men det jeg nok er allermest begejstret 
for er, at anbefalingerne er gennemsyret af en 
forståelse og respekt for, at en gruppe af vores 
unge har brug for en praktisk vej til uddannelse. 
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En samlet Forberedende Uddannelse med 3 lin-
jer: Almenlinje, Produktionsskolelinje og Er-
hvervslinje, og med varierende grad af praksis 
indbygget. Det giver rigtig god mening i min ver-
den. Alle vores erfaringer på produktionsskolerne 
viser, at en læringskultur, der tager udgangspunkt 
i virkeligt arbejde, der skal bruges til noget, giver 
pote overfor en stor gruppe unge. Jeg er fanta-
stisk glad for, at den læringskultur vil kunne vide-
reføres efter en reform!  
 

Organisering og finansiering 
Vi foreslår den Forberedende Uddannelse organi-
seret som statsligt selveje med en finansierings- 
og styringsmodel der indebærer, at staten får det 
overordnede økonomiske, institutionelle og til-
synsmæssige ansvar, og med national uddannel-
sesdækning, bæredygtige miljøer og nærhed og 
overskuelighed for de unge.  
 
Lige netop denne anbefaling er total central! Vi 
ønsker et tilbud der gælder hele Danmark. Vi 
ønsker samme muligheder for unge, uanset hvor 
de bor, og uanset deres kommunes økonomi. Og 
vi ønsker bestyrelser, der er dedikeret til opga-
ven, og hvor arbejdsmarkedet er stærkt repræ-
senteret.  
 
 

Vi kommer ingen vegne uden investeringer 
Så som jeg ser det, vil en lang række af anbefalin-
gerne kunne komme til at betyde langt bedre 
vilkår for det forberedende område.  Jeg håber, 
der kan skabes et bredt politisk forlig med ud-
gangspunkt i vores samlede anbefalinger. Jeg er 
nemlig ikke i tvivl om, at det er helhedsløsninger 
der skal til.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man kan spørge, om jeg er 100 % enig i det hele? 
Ja må jeg sige – næsten. Ekspertgrupper arbejder 
også med kompromisser. Og Djævlen findes som 
bekendt i detaljen: Skal det være en ny lov for 
den Forberedende Uddannelse? Eller skal man 
bygge til/ud/om på det, der fungerer.  I Korsør er 
vi klar, og det er mit indtryk, at det gælder pro-
duktionsskolerne i hele landet. Lad det være ud-
gangspunktet! 
 
Men vi kommer ingen vegne uden investeringer. 
De sidste år har ungdomsuddannelserne, herun-
der også produktionsskolerne skulle levere et 
’omprioriteringsbidrag’ på 2 % årligt. Det holder 
ikke! Hvis vi vil forny og forbedre – og det vil vi – 
så skal vi også udvise mod og tro på, at opgaven 
er så vigtig, at der skal investeres i den. Ompriori-
tering må betyde opprioritering af området! 
 
Som samfund tror vi på, at uddannelsesreformer 
giver effekt. Ikke i morgen, men på den længere 
bane. Det forberedende område har alt for længe 
været ’Krisecenter’ for unge, når det er gået galt. 
Nu skal vi tro på, at det kan være en praktisk vej 
for en gruppe af vores unge! 
 
Det er nemlig, som jeg ofte har påpeget, ikke de 
unge, der er noget i vejen med.  Det er de syste-
mer vi har haft, og som faktisk kan forbedres! 
 


