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Orientering om optagelse af unge udlændinge med
flygtningebaggrund på produktionsskolerne
PSF har i den senere tid modtaget en række forespørgsler, der vedrører optagelse af unge med
flygtningebaggrund som deltagere på produktionsskolerne, hvorfor vi har udarbejdet
nedenstående til orientering.

Betingelser for optagelse
Registrering i CPR
Når talen er om unge ”flygtninge” – dvs. unge udlændinge med flygtningebaggrund - i relation til
optagelse på en produktionsskole, vil en optagelse forudsætte, at der er tale om unge udlændinge,
der er registreret i CPR, jf. statstilskudsbekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Målgruppevurdering
Denne gruppe kan optages som deltagere på produktionsskolerne med tilskud, såfremt
kommunalbestyrelsen i den unges bopælskommune gennem Ungdommens
Uddannelsesvejledning vurderer, at den unge er omfattet af produktionsskolernes målgruppe
efter produktionsskolelovens § 1, stk. 1.

Aktivitet under produktionsskoleopholdet.
Deltagelse i værkstedsundervisningen som alle andre elever
Unge produktionsskoledeltagere med flygtningebaggrund skal ligesom alle andre
produktionsskoledeltagere deltage i værkstedsundervisningen (praktisk arbejde og opgaveløsning
med henblik på reel produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser)
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Værkstedsundervisningen skal sammen med den integrerede undervisning fremme faglig læring,
personlig og social udvikling og danne basis for skolens vejledningsindsats og skal tilrettelægges, så
også disse unge deltagere sikres en løbende og sammenhængende læringsproces, der i videst
muligt omfang foregår i et forpligtende arbejdsmæssigt fællesskab, jf. herved
indholdsbekendtgørelsens § 5, stk. 1-3.

Særlige behov for supplerende undervisning og anden bistand
Det er imidlertid klart, at der for disse grupper af unge kan være et endog ganske stort behov for
integreret og supplerende undervisning i grundlæggende færdigheder som fx dansk, herunder evt.
aftaler om undervisning på andre uddannelsesinstitutioner efter 1/3-reglen.
Der vil også kunne være behov for anden bistand, herunder fx specialundervisning og anden
specialpædagogisk bistand.
Der henvises til produktionsskolelovens § 2, stk. 5 og 6, nr. 3 samt stk. 7.

Særligt ressourcebehov og finansiering heraf bør afklares inden optagelse
En sådan særlig indsats vil utvivlsomt medføre behov for flere og undertiden mere specifikke
medarbejderressourcer og dermed flere udgifter.
Hvis produktionsskolen står over for at tage stilling til optagelse af enkelte eller grupper af unge
med denne baggrund, bør skolen derfor – inden optagelse effektueres – gå i nærmere forhandling
med de unges bopælskommune(-r) for at få en aftale om, hvorledes den ekstra indsats
tilrettelægges og bekostes.
Såfremt en sådan aftale ikke er på plads inden optagelsen, risikerer produktionsskolen selv at
skulle afholde en række ekstraordinære udgifter.

Specielt vedr. asylansøgere
En asylansøger er en person, der anmoder om beskyttelse som flygtning, men som endnu ikke har
fået sin sag vurderet.
Om unge asylansøgere må deltage i undervisning på en produktionsskole, må bero på de nærmere
betingelser og vilkår i lovgivningen herom.
Under alle omstændigheder vil der for denne persongruppe være tale om, at optagelse og betaling
skal ske efter retningslinjerne for indtægtsdækket virksomhed.
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