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Kære alle 

Politikerne arbejder på højtryk. I løbet af efteråret skal forhandlingerne om den kom-

mende FGU gerne falde på plads. Med de politiske udmeldinger peger alt i retning af 

et forlig som hvad angår styring og finansiering svarer til ekspertgruppens anbefalin-

ger: Statsligt selveje – statslig finansiering med kommunal medfinansiering. Det er 

godt.  

Forhandlinger er tæt på afslutning, nu mangler “Knasterne" om moderinstitutioner og 

skoleydelsen. Der mangler også en masse detaljer – som også er meget vigtige – alt 

fra taxameter, og ikke mindst hvordan det beregnes, og fordelingen mellem stat og 

kommuner til fagligt indhold og længde på uddannelsen).   Men regeringen er kravlet 

ned af træet vedr. statsligt selveje og statsligt taxameter, og DF har meldt klart ud at 

der skal tages udgangspunkt i produktionsskolerne, som er en virkelig god udvikling i 

forhandlingerne.   

 

A, B og SF meldte i juni ud i Jyllands Posten, at der som udgangspunkt skal være 

FGU i hver kommune, og meldte ligeledes klart ud at skoleydelsen til FGU elever 

skulle være bedre end den aftale regeringen lavede sammen med DF i 2016. 

 

Med hensyn til antal moderinstitutioner argumenterer PSF for en proces nedefra og op 

fremfor at tage udgangspunkt i et på forhånd tegnet kort med 25 moderinstitutio-

ner. Nu trækker Uddannelsesforbundet i en anden retning, og giver regeringen ret i, at 

det er en god idé med 25 moderinstitutioner, og sætter dermed A, DF, SF og B under 

pres. (i vedhæftede bilag kan i se Hanne Pontoppidans indlæg i Altinget samt det ind-

læg Gert Møller har i Altinget på tirsdag om sagen).  

Spørgsmålet om moderinstitution er et stridspunkt, som vi har stor fokus på. Vi har 

meget svært ved at se gevinsten i en top-down model med et fast defineret antal store 

institutioner – jf. det vedhæftede indlæg, hvor Gert Møller argumenterer for en bot-

tom-up proces i stedet. 

 

Produktionsskoleforeningen mener ligeledes, at den foreslåede skoleydelse er for lav. 

Udviklingen på produktionsskolerne i løbet af 2017 illustrerer med al tydelighed, 

hvilke konsekvenser det vil medføre: Et vigende elevtal på FGU samt flere unge i le-

dighedskøen!  Produktionsskoleforeningen foreslår, at skoleydelsen på produktions-

skolerne rulles tilbage til niveauet før 1. januar 2017.  

 

Vi begrunder forslaget på følgende måde: Vi svigter de unge! Med besparelsen i FL17 

er skoleydelsen nu markant lavere end Jobcenterets uddannelseshjælp el. aktivitets-

hjælp. Derfor vælger mange produktionsskolen fra, for i stedet at melde sig ledige på 

kommunen. Faktum er, at der parallelt med et markant fald på produktionsskolerne er 

øget tilgang til jobcentrene for præcis vores ungegruppe. Det kan ikke være menin-

gen, at incitamenterne skal trække udsatte unge væk fra den uddannelsesforberedende 

indsats og over i kontanthjælpssystemet. Vi svigter de unge! Med besparelsen i FL17 

er skoleydelsen nu markant lavere end Jobcenterets uddannelseshjælp el. aktivitets-



 

 

hjælp. Derfor vælger mange produktionsskolen fra, for i stedet at melde sig ledige på 

kommunen. Faktum er, at der parallelt med et markant fald på produktionsskolerne er 

øget tilgang til jobcentrene for præcis vores ungegruppe. Det kan ikke være menin-

gen, at incitamenterne skal trække udsatte unge væk fra den uddannelsesforberedende 

indsats og over i kontanthjælpssystemet. 

  

Pengene er faktisk til at finde. Så vidt vi kan se kan pengene til at hæve skoleydelsen 

findes i reformøkonomien. 

 

Vores hovedfokus i den kommende tid bliver derfor moderinstitutioner og skoleydel-

se. 

 

Det er meget vigtigt i de kampe, at I fortsat gør alt hvad I kan for at støtte op og øve 

indflydelse, hvor I kan: 

- Gør meget gerne opmærksom på risici ved moderinstitutionsmodellen 

- Gør meget gerne opmærksom på konsekvenserne af den nedsatte skoleydelse; hvor-

dan mærker I det konkret på jeres skole, og hvad siger de unge, UU, Jobcenter osv. 

 

Bemærk også: Hvis I kontakter politikere, eller hvis fx politikere kommer på besøg 

hos jer, så vil vi meget gerne have besked herom. Det er ofte et godt afsæt for os at 

kontakte dem. 

 

Så på med arbejdstøjet endnu en gang, for at sikre produktionsskolernes rolle i 

den nye FGU, for de unges skyld! 

 

Med venlig hilsen 
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