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Forord 

 

 

Dick Fosbury har været vores forbille-
de i dette projekt. 
 
Alle troede indtil OL i Mexico 
1968, at det var væltespringet, der 
skulle bruges i højdespring. Så kom 
den her unge fyr fra USA med sit 
helt anderledes spring. Han opfandt  
den unikke teknik med ryggen først 
over barren, og han slog alle. Satte 
verdensrekord, OL guld. 

Ingen havde set den komme.  
 
Vi skal ikke sætte barren ned i for-
hold til vores uddannelsessy-
stem. Barren vil konstant blive sat 
op. Lad os i stedet sætte fokus på, 
hvordan vi får flest unge over.  
 
Lad os ikke være bundne af, hvordan 
vi gjorde i går. Målet er at flere får 
en erhvervsuddannelse og specifikt 

Forord 
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flere unge til de tekniske uddannelser. 
Vejen dertil kan være forskellig. 
 
Projekt  Nye Spor startede  før EUD re-
formen. Fokus var et andet. Hvordan 
skulle vi forberede de unge til det EUD 
system, vi dengang kendte. 
 
Undervejs i projektet kom EUD refor-
men. Med tydeligere signal om de unges 
forudsætninger for at komme ind, om 
optagelse på grundforløb 2 for de unge, 
der ikke går direkte fra folkeskolen, om 
uddannelsegaranti for de unge, som gen-
nemfører grundforløb 2 og kan klare 
overgangskravene m.m. 
 
Først havde projektet fokus på de kon-
krete elever på vores Metal- og IT-
værksted.  Reformen medførte, at vi re-
vitaliserede forsøget og satte ’turbo’ på 
at udvikle en generisk model, som kunne 
bruges på alle landets produktionsskoler 
- som led i mere målrettede forløb mod 
en erhvervsuddannelse.  
 
Det er lykkedes at få skabt en model i 
samarbejde   med  Produktionsskole-
foreningen. Modellen er i dag den offici-
elle anbefaling over for produktionssko-
lerne. Vi er stadig kun i ’første runde’. 
Vi  skal have mange flere unge ind i de 
målrettede forløb.   
 
Produktionsskolerne skal undervise i 
dansk og matematik frem mod den an-
vendelsesorienterede prøve og skal have 
lov til at føre de unge op til prøven.  

Senest har undervisningsministeren på 
baggrund af et høringssvar fra Rådet for 
de grundlæggende Erhvervsrettede Ud-
dannelser meddelt i et brev til aftalepar-
tierne bag EUD-reformen, at der ikke er 
noget til hinder for, at erhvervsskoler 
kan afholde prøver på de produktions-
skoler, som de samarbejder med, og at 
ministeriet vil arbejde videre med pro-
blemstillingen om en eventuel hjemmel 
for produktionsskolerne til selv at føre 
de unge op til prøven. 
 
Forsøget har givet opmærksomhed og 
medvirket til at udvikle en model, så 
produktionsskolerne mere klart og tyde-
ligt kan  understøtte EUD-reformen  -  
ved at etablerer målrettede forløb og ved 
at sikre, at de unge har de fornødne for-
udsætninger - fagligt, personligt og soci-
alt. 
 
Til sidst skal der lyde en stor tak til vores 
partnere i projektet for godt og udbytte-
rigt samarbejde og tak til støtten fra In-
dustriens Fond, uden hvilken dette pro-
jekt  ikke havde været muligt. 

 
 
 

Korsør, september 2015 
 

 
Gert Møller 
Forstander 

Korsør ProduktionsHøjskole 
 



 

7 

Projektets formål og forløb  - side 9 
 
Produktionsskolerne er en anden vej til 
uddannelse  -  side 13 
 
Afprøvning og udvikling af nye meto-
der på 2 produktionsskoleværksteder  -  
side 17  
 
Hvad betyder EUD-reformen for unge 
i overgangen fra produktionsskole til 
erhvervsuddannelse?  -  side 25 
 
Den generiske model for målrettede 
forløb  -  side 33 
 
Udbredelse af modellen til produkti-
onsskolesektoren  -  side 43 
 
 
 

DELTAGERNE I PROJEKTET: 
 
Målgruppen og de faktiske deltagere  -  
side 51 
 
Projektdeltagerne, deres antal og bag-
grund  -  side 57 
 
Et blik på de unge: Forskellige udfor-
dringer, forskellige forløb og forskellige 
retninger  -  side 65 
 
Om det særlige fokus på udvikling af de 
unges faglige kompetencer  -  side 69 
 
Om ændringerne i deltagernes uddan-
nelses– og beskæftigelsesmæssige situa-
tion under forløbet  -  side 75 
 
Historien om 3 unges vej til uddannelse  
-  side 85       

Indholdsoversigt 



 

8 



 

9 

Udvikling og afprøvning af nye me-
toder 
 
Da nærværende forsøgsprojekt startede 
for ca. 2½ år siden var formålet at udvik-
le og afprøve nye metoder og løsnings-
modeller til at styrke overgangene for 
unge, der gerne vil i gang med en teknisk 
erhvervs-uddannelse. 
 
Målet var at bidrage til, at flere unge 
gennemfører en erhvervsuddannelse. 
Problemet er, at alt for mange unge ikke 
er motiverede eller tilstrækkelig fagligt 
klædt på til den erhvervsuddannelse, 
som de går i gang med, og at søgningen 
til erhvervsuddannelserne har været støt 
faldende over en årrække, blandt andet 
som følge af et svækket omdømme 
blandt de unge. 

Det er blandt andet i overgangene, vi ser, 
at det går galt. Det er her, mange unge 
falder fra. Unge, der opgiver deres drøm 
om uddannelse, hvis de oplever, at de 
ikke kan leve op til kravene.  
 

 
Mangel på tydelige veje til at forbe-
rede sig på uddannelse 
 
De mangler ofte tydelige veje, som de 
kan bruge til at forberede sig noget me-
re, inden de går videre . 
 
Det er velkendt, at mange unge starter 
direkte på en erhvervsuddannelse, selv-
om de ikke har kompetencerne og med 
den konsekvens, at en stor del af dem 
falder fra. Både unge og forældre og vej-
ledningssystem har manglet eller har 

Om projektets formål og forløb 

Med DI-forsøgsprojektet har Korsør Produktionshøjskole i samarbejde 
med erhvervsskolen Selandia og øvrige samarbejdspartnere udviklet og 
afprøvet nye metoder og løsningsmodeller for at få flere i gang med en 
teknisk erhvervsuddannelse . 
Med udbredelse af erfaringer og løsningsmodeller til alle produktions-
skoler har man med projektet sikret størst muligt gennemslagskraft på 
landsplan og  bidraget til at supplere paletten af de relevante tilbud, som 
tilsammen er til rådighed på produktionsskolerne for de unge, som af   
forskellige grunde ikke er parate til at gennemføre en erhvervsuddannelse 
i umiddelbar forlængelse af grundskolen. 
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overset denne viden, og de har ikke be-
nyttet sig af mulighederne for at forbe-
rede sig og starte på en erhvervsuddan-
nelse via et ophold på en produktions-
skole. 
 
 

Målene for  projektet 
 
Udgangspunktet for DI-projektet var 
derfor et samarbejde mellem Korsør 
Produktionshøjskole og CEU Selandia 
om at udvikle og afprøve nye metoder 
og løsningsmodeller, dels i form af en 
forstærket indsats for at motivere unge 
til at gå i gang med en teknisk erhvervs-
uddannelse, dels ved at tilrettelægge 
målrettede forløb, der kvalificerer de 
unge fagligt og personligt til at kunne 
starte på en erhvervsuddannelse  -  og 
kunne gennemføre den, og som senere 
kunne udbredes til samtlige produkti-
onsskoler. 
 
 

Skærpede krav til produktionssko-
lerne  
 
Med den nye erhvervsuddannelses-
reform, der blev vedtaget midt i pro-
jektperioden (i februar 2014),  bliver 
der imidlertid stillet langt skarpere  krav 
end hidtil til produktionsskolerne som 
en anden vej for unge til en erhvervsud-
dannelse. 
 
For med reformen, der træder i kraft  
ved projektets afslutning i sommeren 
2015, skal den unge for at blive optaget 
på grundforløb 1 have mindst karakte-
ren 2 i dansk og matematik, og ved opta-

gelse på grundforløb skal den unge for-
uden mindstekaraktererne have valgt en 
bestemt uddannelsesretning. 
 
Produktionsskolerne får dermed en me-
re krævende opgave med at sørge for, at 
en række unge bliver bedst muligt klædt 
på fagligt, personligt og socialt, inden de 
starter på en erhvervsuddannelse, da ud-
dannelserne på én gang er blevet løftet, 
hvad angår faglighed og krav, men samti-
dig er blevet mindre fleksible, hvad an-
går forlængelse og særlige hensyn.  
 
 

Tilpasning af DI-projektet til de nye 
krav ifølge EUD-reformen 
 
Ved dørtærsklen til de kommende æn-
dringer i erhvervsuddannelser og stillet 
over for de skærpede krav til produkti-
onsskolerne fandt man det derfor nød-
vendigt at tilpasse og revitalisere projek-
tet ved at udvikle en sammenhængende 
generisk model for målrettede produkti-
onsskoleforløb til erhvervsuddannelse, 
som kunne udbredes til og anvendes af 
alle produktionsskoler. 
 
Det har herefter været det overordnede 
mål med DI-projektet at udbrede mo-
dellen til og dele erfaringerne med hele 
produktionsskolesektoren med dens 83 
skoler rundt om i landet. 
 
Med dette omfattende udviklings– og 
formidlingsarbejde har Korsør Produk-
tionsHøjskole i samarbejde med Produk-
tionsskoleforeningen og en række insti-
tutioner, som man samarbejder med, 
kunnet sikre projektet størst muligt gen-
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nemslagskraft på landsplan, hvorved man  
samtidig bidrager til at supplere paletten 
af de relevante tilbud, som tilsammen er 
til rådighed på produktionsskolerne for 
de unge, som af forskellige grunde ikke 
er parate til at gennemføre en teknisk 
erhvervsuddannelse i umiddelbar for-
længelse af grundskolen. 
 
 

Efter projektets afslutning 
 
Det nye bliver nu at styrke produktions-
skolerne i deres anvendelse og fortsatte 
udvikling af modellen for de målrettede 
forløb., som skal sikre en stor gruppe 
unge den fornødne læring og ballast til 
at komme ind på og gennemføre en er-
hvervsuddannelse. 
 
Det skal jo understreges, at modellen er 
udviklet og formidlet op til og inden re-
formens ikrafttræden, og at modellen 
derfor må betragtes som en grundmo-
del, som der bliver arbejdet videre med 
på produktionsskolerne i samarbejde 
med de lokale erhvervsskoler  -  et arbej-
de, der også i den kommende tid vil blive 
understøttet af Produktionsskoleforenin-
gen med en række projekter og aktivite-
ter. 
 
 

Det skal være muligt for  
produktionsskolerne at afholde den 
centralt stillede skriftlige prøve. 
  

Et område, som Produktionsskole-
foreningen har en stor interesse i, er op-
tagelsesprøverne, som vi opfatter som 
tæt knyttede til de målrettede forløb. 

Som led i udviklingen af de målrettede 
forløb foreslog produktionsskolernes re-
præsentanter i Rådet for Erhvervsrette-
de Uddannelser (REU) i august 2015 -  i 
forbindelse med høring over ændringer i 
bekendtgørelsen om erhvervsuddannelse 
- at det bør være muligt for produktions-
skoler at afholde den centralt stillede 
skriftlige prøve som en naturlig afslut-
ning og dokumentation af det målrettede 
forløb på produktionsskolen.  
 
Forslaget blev bakket op at såvel løn-
modtager- som arbejdsgiver side som 
Danske Erhvervsskoler og rådets øvrige 
medlemmer. 
 
Efterfølgende  har Ministeren meddelt 
aftalepartierne bag EUD-reformen, at 
ministeriet er bedt om at arbejde videre 
med problemstillingen i forbindelse med 
evaluering af optagelsesprocessen, idet 
der efter de gældende regler ikke er 
hjemmel til, at produktionsskoler kan 
afholde prøver og eksamen.  
 
Samtidig fremhævede ministeren imid-
lertid, at ”der intet er til hinder for, at 
erhvervsskoler kan afholde prøver på 
den produktionsskole eller de produkti-
onsskoler, som de samarbejder med. 
Produktionsskolerne kan således uden 
regelændringer bidrage til prøveafhol-
delse for deres elever.” 
 
 
 



 

12 



 

13 

Udfordringen til  
produktionsskolerne 
 
Produktionsskolen er en anden vej til 
uddannelse for unge, der også har brug 
for en anden måde at lære på, og som 
ikke umiddelbart kan profitere af at tage 
hovedvejen til en ungdomsuddannelse.  
 
Udfordringen til produktionsskolerne 
er, at de skal motivere og forberede  dis-
se unge med deres meget forskellige 
baggrunde og problemstillinger til det 
ordinære uddannelsessystem. 
 
Men hvordan laver man uddannelse for 
unge, hvoraf mange sidder tilbage med 
dårlige erfaringer fra deres skolegang og 
ofte har mistet troen på, at det kan lade 
sig gøre at tage en uddannelse. 
 

Missionen lykkes kun, hvis de unge ople-
ver, at de får en reel mulighed for ud-
dannelse. Den gamle medicin har de fået 
nok af. Der skal en ny recept til. 
 

 
Praktisk tilgang til læring 
 
På produktionsskolen møder de en prak-
tisk tilgang til læring  -  anvendelsesori-
enteret undervisning med udgangspunkt 
i reel produktion.  
 
De møder et fag, og de bliver en del af 
et arbejdsfællesskab, hvor det har stor 
betydning, at man er til stede og tager 
fat.  
 
For mange unge åbner det nye horison-
ter – såvel fagligt som personligt og so-
cialt – og det giver en anderledes kon-

Produktionsskolerne  
er en anden vej til uddannelse 

Udfordringen til produktionsskolerne er, at de skal motivere og forberede 
unge, der ofte har dårlige erfaringer med deres skolegang og måske har 
mistet troen på, at de kan tage en uddannelse. Missionen lykkes kun, hvis 
de unge oplever, at de nu får en reel mulighed for uddannelse.  
Den gamle medicin har de fået nok af. Der må en ny recept til. 
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kret mulighed for afklaring af, 
hvilken retning man skal gå, når 
det kommer til uddannelse.  
 
Men vi er samtidig nødt til både 
at skærpe vores værktøjer og 
supplere dem med nye, hvis me-
dicinen skal virke.  
 
Vi skal fx blive bedre til at inte-
grere dansk og matematik i det 
praktiske arbejde.  
 
Enkelte af vores unge har gavn af 
den klassiske undervisning i ung-
domsskolen og VUC, men for 
rigtig mange rykker det først i 
dansk og matematik, når under-
visningen bliver sat i relation til 
de konkrete arbejdsopgaver på 
værkstedet. 
 
Dette er også baggrunden for, at 
produktionsskolerne har sat be-
stræbelser i gang for at det skal 
blive muligt for produktionssko-
lerne at afholde den centralt stil-
lede skriftlige prøve i dansk og 
matematik for unge, der ikke le-
ver op til adgangskravene efter 
den nye erhvervsuddannelsesre-
form.  

Det vil være en naturlig afslut-
ning af den anderledes form for 
opkvalificering i dansk og mate-
matik, der finder sted på pro-
duktionsskolen.  

Barren for vores unge skal ikke 
sættes ned. Men vi skal hele ti-
den finde andre måder at komme 
over den på. 
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Opstarten af projektet 
 
Projektet på produktionshøjskolen starte-
de pr. 1. januar 2013. De første måneder 
gik med at køre projektet i stilling på sko-
lens metalværksted som det første af de 2 
værksteder, som var udvalgt til forsøget.  
 
De første unge blev rekrutteret til pro-
jektet på metalværkstedet i de første må-
neder af 2013. 
 
Efter sommerferien 2013 begyndte re-
krutteringen af unge på IT/Medie-
værkstedet som det andet værksted i pro-
jektet. 
 

 
 

De vigtigste fokuspunkter  
 
De vigtigste fokuspunkter for at få flere 
elever til at søge ind på erhvervsskolens 
tekniske områder var følgende: 
 
 Tæt opfølgning af den unge og tæt 

samarbejde mellem de involverede 
institutioner – ”Vil du, så går vi hele 
vejen sammen med dig” 

 De unges faglige niveau og deres 
lyst til læring skal styrkes via fokus 
på praktiske aktiviteter. 

 Samarbejde mellem produktions-
skole, erhvervsskole, Ungdommens 
Uddannelsesvejledning og virksom-
heder om dokumentation af opnåe-
de faglige kompetencer 

 

I DI-projektets afprøvnings– og udviklingsfase blev der specielt satset på 
intensiveret produktion for at skabe en endnu mere autentisk værksteds-
miljø,  - at holde de unge fast i en uddannelsesretning, når de havde valgt 
den  -  og at garantere dem kvalificering til start på erhvervsuddannelse.  

Afprøvning og udvikling  
af nye metoder  
på 2 produktionsskoleværksteder  
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Folder til unge om DI-projektet og om mulighederne for uddannelse   
via produktionshøjskolens metalværksted.  



 

19 

Et autentisk værkstedsmiljø  
 
En vigtig del af projektet var intensiverin-
gen (specielt på de 2 udvalgte værksteder 
(metal-  og IT/Medie-værkstedet) af pro-
duktionsskolens pædagogiske omdrej-
ningspunkt, dvs. de reelle produktioner 
og arbejdsopgaver, der stiller de unge 
overfor praktiske og konkrete udfordrin-
ger med lærings-mæssige muligheder og 
udfordringer.  
 
Hensigten var at engagere og motivere 
flere af skolens unge til at gå i gang med 
en teknisk erhvervsuddannelse, så derfor 
blev  en del af ressourcerne i forsøgs-
projektet  målrettet  mere  produktion 
med henblik på et endnu mere autentisk 
værkstedsmiljø. 
 
 

Produktionshøjskolens metalværk-
sted 
 
På metalværkstedet blev der fra starten an-
sat en ekstra værkstedslærer for dermed 
at styrke en professionalisering af værk-
stedet specielt hvad angår mere varierede 
arbejdsopgaver og høj arbejdsmoral, så 
værkstedets samlede miljø kom tættere 
på et ordinært værksted, og således at 
antallet af elever i forhold til lærere kom 
nærmere på en svend- og lærlingesituati-
on i en privat virksomhed.  
 
Meningen var hermed at afprøve, om et 
øget fokus på produktionsopgaver og ak-
tivitetsniveau medvirkede til at styrke 
projektets mål  - at bringe de unge mini-
mum op på et fagligt niveau, så det var 
realistisk at gennemføre en erhvervsud-
dannelse og samtidig hermed naturligvis 

understøtte de unge i den uddannelses-
retning, de  havde valgt.  
 
Udfordringen til lærerne var på én gang  
-  at bruge mere tid til den enkelte elev 
og med deres indbyrdes forskellighed væ-
re med til at vise eleverne, at der ikke 
kun er én måde at gøre tingene på   -  og 
samtidig bruge flere kræfter på at tage 
nye produktioner ind og planlægge de 
mange forskellige arbejdsopgaver. 
 
 

IT/Medie-værkstedet 
 
På IT/Medieværkstedet var der i forvejen 2 
værkstedslærere, men værkstedet fik eks-
tra vejledningsressourcer via den til pro-
jektet knyttede vejleder, som var delt 
mellem de 2 forsøgsværkstedet. 
 
Det var produktionsskolens erfaring, at 
mange elever var rigtig gode inden for IT, 
når det handlede om at bruge spil og be-
væge sig rundt på de sociale medier, som 
fx facebook, mens de ikke havde nogen 
særlige erfaringer med anvendelse af den 
nye teknik i forhold til mere konkrete 
opgaver, hvor der stilles et ydre krav om 
færdiggørelsestidspunkt, krav om kvalitet 
sideløbende med kunderelationer, som 
indebærer specifikke behov der skal ind-
fris. 
 
Inden for værkstedets rammer blev der-
for etableret en stribe faste arbejdsgrup-
per, som fik klart definerede opgaver in-
den for et nærmere fastsat område som 
deres speciale. Opgaverne skulle løses på 
baggrund af ordrer med angivelse af tid 
m.v.  
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Eleverne tilknyttedes så en af disse ar-
bejdsgrupper på baggrund af deres indivi-
duelle forløbsplan, og der blev sat kon-
krete mål for, hvad der kunne og skulle 
læres.  
 

 
Holde fast i den uddannelsesretning 
de unge selv har valgt 
 
Med projektet indførte man også en ny 
måde at tænke på, når vi taler om at få 
flere ind på en  erhvervsuddannelse.  
 
Ofte var vi tilfredse med at få de unge i 
gang med en erhvervsuddannelse og hav-
de ikke altid tilstrækkelig fokus på hvil-
ken erhvervsuddannelse og hvilke krav 
der blev stillet undervejs i uddannelsen. 
 
Normalt havde der også været en tilbøje-
lighed til at give efter for unges ønske om 
at stoppe op og vælge noget andet uden 
at det beroede på en faktisk erfaring. Det 
var en fleksibilitet, som vi i projektet be-
tragtede som uhensigtsmæssig.  
 
Nu var der fokus og målrettethed på det 
valgte spor. De implicerede uddannelses-
institutioner forpligtede sig til at være 
normative i samarbejdet ved bl.a. at stå 
fast på det valgte uddannelsesspor, så den 
unge stadig er en del af det, uanset hvor 
hun eller han befinder sig i forløbet.  
 
Fokus var på at give de unge mulighed for 
at afprøve det valgte fagområde i situatio-
ner, hvor der laves noget reelt, ligesom 
afprøvningen sker  over perioder, som 
ikke er for korte, så de får en reel ople-
velse af, at det kan være spændende og 
perspektivrigt, det, der foregår.  

Garanti fra produktionshøjskolen til 
den unge 
 
Med optagelse i projektet fulgte der en 
garanti fra skolens side:  Hvis en ung un-
der det hidtidige forløb på produktions-
skolen viser interesse for og beslutter sig 
for en bestemt uddannelsesretning, som 
man fra på skolen mener, at den unge bå-
de vil og kan gennemføre, så garanterer 
skolen at arbejde for, at den unge bliver 
fagligt godt klædt på og dermed bliver i 
stand til at komme videre.  
 

 
Erhvervsskoler og produktionsskoler 
skal have mere viden om hinanden 
 
Der blev etableret et tæt samarbejde om-
kring projektet mellem erhvervsskole, 
UU-center og produktionsskole med fo-
kus på, hvad kan overføres fra institution 
til institution, uanset de forskellige syste-
mer  -  herunder især dokumentation for, 
hvad den enkelte unge har fået af erfarin-
ger inden for sit fagområde, både hvad 
angår arten af produktioner og faglige 
kompetencer. 
 
Man måtte også erkende, at både produk-
tionsskole og erhvervsskole havde brug 
for mere viden om hinandens arbejde: 
produktionsskolens  værksteder  havde 
især brug for mere viden om hvilke ni-
veauer der kræves for at kunne gennem-
føre en bestemt erhvervs-uddannelse, og 
på erhvervsskolen manglede man viden 
om, hvordan produktionsskolen arbejde-
de med at forberede de unge og at fast-
holde unge i deres valg af en erhvervsud-
dannelse. 
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Mål for projektdeltagernes forløb 
 
Alle unge i projektet startede via produk-
tionsskolen og blev herefter fulgt fra start 
til slut.  
 
Der blev opstillet faglige mål og udarbej-
det en forløbsplan for alle. Ingen kunne 
stoppe, uden deres faglige niveau blev 
beskrevet.  
 
Den unge kunne i projektet i perioder 
være på erhvervsskolen, på produktions-
skolen eller i praktik. Varighed og indhold 
blev alene bestemt af, hvad der sikrede 
den unges gennemførelse.  
 
Var det nødvendigt at kombinere med 
andre uddannelsesinstitutioner – eks. 
ungdomsskole, VUC, særlige praktik-
forløb i virksomheder eller andet – så 
blev det gjort. 
 
Når de unge startede i projektet, var det 
ikke på forhånd fastlagt, hvor langt de 
kunne eller skulle nå. Men der sigtedes 
konstant efter højest mulige kompetence-
givende niveau, og som minimum et ni-
veau, som gav sikkerhed for, at de kunne 
gennemføre en teknisk erhvervsuddan-
nelse eller en EGU uddannelse inden for 
det tekniske område.  
 

Det har gennem hele projektet været en 
afgørende og selvstændigt sigte for pro-
jektet, at de faglige mål ikke sænkes, men 
at vejen dertil ikke kan fastsættes på for-
hånd. 

Kampagner for projektet 
 
Under projektforløbet har der været til-
rettelagt og gennemført en lang række 
aktiviteter for at præsentere og gøre PR 
for DI-projektet, især ved fremhævelse af 
muligheder og perspektiver ved at tage 
en teknisk erhvervsuddannelse over for 
unge i forskellige sammenhænge og ger-
ne med de unge som aktører i kampag-
nerne. 

 
Der er eksempelvis udarbejdet en folder 
til henholdsvis unge i målgruppen og de 
lokale vejledere.  
 

Lokal styregruppe  
 
For at følge projektet på produktions-
skolen har der i øvrigt været nedsat en 
lokal styregruppe bestående af repræsen-
tanter for Dansk Industri, Metal, CEU 
Selandia, UU Vestsjælland, Jobcenter Sla-
gelse og Produktions-skoleforeningen.  
 
Styregruppen har fulgt og kommenteret 
projektet  ved  møder  på  produktions-
højskolen i 2013-14. 
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Ingen ændringer i produktionssko-
lernes formål og målgruppe 
 
Med erhvervsuddannelsesreformen er 
der ikke ændret i produktionsskolernes 
målgruppe:  
 
Det er fortsat unge under 25 år, som 
ikke har gennemført en ungdoms-
uddannelse, og som ikke umiddelbart 
har forudsætningerne for det.  
 
Der er heller ikke ændret i produktions-
skoleforløbets formål: Forløbet er fort-
sat rettet mod at ruste de unge til ung-
domsuddannelse eller arbejdsmarked, 
og skolerne skal stadig arbejde med sær-
ligt henblik på de erhvervsrettede ud-
dannelser, jf. § 1 i lov om produktions-
skoler.  
Produktionsskolerne vil også fremover 

udsluse deltagere til en bred vifte af in-
dividuelt tilrettelagte uddannelser, her-
under STU, EGU og PBE samt fra au-
gust 2015 også til den nye kombinerede 
ungdomsuddannelse (KUU). 
 

 
Nye krav og forventninger til pro-
duktionsskolerne 
 
Alligevel er der med reformen bestemt, 
at produktionsskolernes rolle skal styr-
kes via mulighederne for at lave målret-
tede forløb for unge, som er motiverede 
for erhvervsrettet uddannelse.  
 
Essensen er, at når der ændres på struk-
tur og indhold på erhvervsuddannelser-
ne  -  bl.a. ved at indføre nye adgangs-
krav, ved at fjerne muligheden for at for-
længe grundforløb, ved at indføre et 

Efter EUD-reform er produktionsskolernes rolle i uddannelseslandskabet 
er den samme som  hidtil, men med en forstærket indsats i form af  
målrettede forløb hen mod start og gennemførelse af erhvervsuddannel-
ser.  
Da reformen ændrer på struktur og indhold i erhvervsuddannelserne,  
stilles der hermed også nye krav og forventninger til produktionsskolerne. 

Hvad betyder EUD-reformen for      
unges overgang fra produktionsskole  
til erhvervsuddannelse? 
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maksimum på 3 forsøg på grundforløb 2 
og ved i det hele taget at hæve uddannel-
sesniveauet,   - så stiller det også nye krav 
og forventninger til produktionsskoler-
ne. 
 

 
De vigtigste ændringer  
 
De ændringer som følge af erhvervsud-
dannelsesreformen, der har størst betyd-
ning for produktionsskolernes virksom-
hed, drejer sig om adgangskravene, den 
nye struktur i grundforløbene og be-
grænsningen i antallet af optag på grund-
forløbene.  
 
Hertil kommer de generelle ændringer 
af erhvervsuddannelsernes struktur samt 
uddannelsernes indhold (de såkaldte va-
redeklarationer). 
 
Ændringernes betydning for produkti-
onsskolerne understreges af, at der i afta-
leteksten til erhvervsuddannelsesrefor-
men stilles skærpede krav til produkti-
onsskolerne om at tilrettelægge de 
nævnte målrettede forløb for at kvalifice-
re unge på produktionsskolerne til at gå i 
gang med og gennemføre en érhvervsud-
dannelse. 
 
 

De nye adgangskrav på erhvervsud-
dannelserne 
 
For at tydeliggøre, hvilke grundlæggende 
forudsætninger, som er nødvendige for at 
følge undervisningen og gennemføre en 
erhvervsuddannelse, er der indført et 
adgangskrav, der betyder, at optagelse på 

erhvervsuddannelse forudsætter, at den 
unge har opnået et karaktergennemsnit 
på mindst 2,0 i henholdsvis dansk og ma-
tematik. 
 
For de unge, der ikke lever op til dette-
adgangskrav er der to alternative ad-
gangsveje til erhvervsuddannelse:  
 
Den ene er en helhedsvurdering, hvor 
det på baggrund af en centralt stillet prø-
ve og en samtale med den unge vurderes, 
om denne kan gennemføre erhvervsud-
dannelsen.  
 
Den anden er, hvis den unge har skaffet 
sig en uddannelsesaftale.  
 
Disse adgangskrav gælder, hvad enten 
den unge skal optages på grundforløb 1 
eller grundforløb 2. 
 

 
Ny struktur på erhvervsuddannel-
serne (generelt) 
 
Den gamle struktur med 12 fællesind-
gange bliver nu afløst af 4 hovedindgan-
ge: 
 
1. Omsorg, sundhed og pædagogik  
2. Kontor, handel og forretningsser-

vice  
3. Fødevarer, jordbrug og oplevelser  
4.  Teknologi, byggeri og transport  
 
Under disse 4 hovedindgange har man så 
fordelt  tilsammen 108 specifikke er-
hvervsuddannelser. 
 
Elever, der optages på grundforløb 1, 
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En alternativ adgangsvej  
for de unge, der ikke har  

karakteren 02 i dansk og matematik 
 
Den ansøgte erhvervsskole skal foretage en hel-
hedsvurdering baseret på en skriftlig prøve og en 
samtale. 
 
Den skriftlige prøve varer to timer og bedømmes med 
bestået/ikke bestået. Prøvens niveau svarer til kravene 
for at opnå 02 i dansk og matematik, men prøven vil 
have en faglig toning med et alment erhvervsrettet ud-
gangspunkt i praktiske situationer og vil være anven-
delsesorienteret (jf. Aftaleteksten, s. 25). 
 
Samtalen har til formål at afdække den unges specifik-
ke faglige potentiale, og i løbet af samtalen skal som 
minimum afdække følgende seks forhold om den unge 
(Jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 55): 
 

 Motivation for uddannelsen og lyst til læ-
ring 

 Generel viden om forventninger og krav 
til at gennemføre erhvervsuddannelsen 

 Selvstændighed og ansvarlighed, herun-
der om ansøgeren kan tage initiativ til op-
gaveløsninger 

 Mødestabilitet, herunder rettidighed og 
lavt fravær 

 Samarbejdsevner 
 Respekt, herunder at udvise forståelse for 

andre mennesker 
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starter uddannelsen inden for en af de 4 
hovedindgange, altså ikke  på en af de spe-
cifikke uddannelser. 
 
Ved  elevens overgang fra grundforløb 1 
til 2  -  eller hvis eleven optages direkte 
på grundforløb 2   -  målrettes forløbet  
en af de 108 specifikke erhvervsuddan-
nelser.  
 
Strukturen på hovedforløbene er som 
sådan ikke ændret, men både niveau og 
fag er revideret af de faglige udvalg - og 
for de fleste uddannelsers vedkommende 
er der sket en skærpelse af kravene.  
 
Det kommer til udtryk i de såkaldte va-
redeklarationer (se næste afsnit neden-
for). 
 
 

Hovedforløbenes varedeklarationer 
 
Varedeklarationerne findes i Bekendtgø-
relse nr. 1015 af d. 23. september 2014, 
og de er udarbejdet af de faglige udvalg.  
 
I varedeklarationerne er udspecificeret 
de krav, som eleverne skal have opfyldt 
for at kunne påbegynde hovedforløbet.  
 
De faglige udvalg har udarbejdet en vare-
deklaration for hver eneste af de 108 er-
hvervsuddannelser.  
 
Udover at beskrive viden, færdigheder 
og kompetencer, som eleven skal tilegne 
sig i løbet af grundforløbet, fremgår det 
også af varedeklarationen, hvilke grund-
fag eleven skal have gennemført i forbin-
delse med grundforløbet.  

Det er vigtigt at forstå, at varedeklaratio-
nerne er langt mere omfattende end de 
grundfag, der er vist eksempler på i plan-
chen på side 26. 
 
Når netop grundfagene er fremhævet i 
denne sammenhæng, er det, fordi det 
med stor tydelighed peger på, at vi i af-
klaring og vejledning af den unge på pro-
duktionsskolerne skal se på mere og an-
det, end om den unge har 2 i dansk og 
matematik!  
 
Én ting er nemlig, om og hvordan delta-
geren kan komme ind på grundforløbet 
– en anden ting er, om det er realistisk at 
den unge kan komme i mål med uddan-
nelsen og få et svendebrev.  
 
Varedeklarationens anvendelighed i den 
sammenhæng er, at den (relativt) kort og 
præcist fortæller, hvad den unge skal 
igennem i uddannelsesforløbet.  
 
 

Ny struktur på grundforløbene 
(grundforløb 1 og 2) 
 
Strukturen i grundforløbene er også æn-
dret, idet der altså fra august 2015 findes 
2 grundforløb, grundforløb 1 (G1) og 
grundforløb 2 (G2) 
 
Som nævnt ovenfor er G1 bredt oriente-
ret inden for  en af de 4 hovedindgange, 
mens G2 er specifikt rettet mod én af de 
i alt 108 erhvervsuddannelser.  
 
Derudover gælder det, at G1 er for den 
gruppe unge, der kommer fra folkesko-
len (eller kommer senest et år derefter), 
mens G2 er for dem, der har været ude 



 

29 

 

Varedeklarationerne 
 

I varedeklarationerne angiver de krav, som eleverne 
skal leve op til for at kunne starte på hovedforløbet på  
erhvervsuddannelsen.  
 
Udover at beskrive den viden samt de færdigheder og 
kompetencer, som eleven skal tilegne sig under grund-
forløbet, fremgår det også af varedeklarationen, hvilke 
grundfag eleven skal have gennemført i forbindelse 
med grundforløbet.  
 
Nogle eksempler:  
 
 Ernæringsassistentuddannelsen:  Her skal  eleven  

have gennemført (bestået) henholdsvis dansk og 
naturfag på E-niveau.  

 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen: Eleven skal ha-
ve gennemført (bestået) henholdsvis psykologi, 
informationsteknologi og naturfag på F-niveau 
samt dansk på E-niveau.  

 Elektrikeruddannelsen: Eleven skal have gennemført 
(bestået) henholdsvis dansk og fysik på E-niveau 
samt matematik på D-niveau. 

 
Varedeklarationerne er langt mere omfattende end de 
grundfag, der her er givet eksempler på, men  når net-
op grundfagene er fremhævet i denne sammenhæng, er 
det, fordi det med stor tydelighed peger på, at afklaring 
og vejledning af den unge på produktionsskolerne 
handler om mere og andet, end om de har mindst 2 i 
dansk og matematik.  
 
Én ting er nemlig, om og hvordan deltageren kan kom-
me ind på grundforløbet – en anden ting er, om det er 
realistisk, at den unge kan komme i mål med uddannel-
sen og få et svendebrev.  
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og lave noget andet i en periode efter 
Folkeskolen 
.  
Både grundforløb 1 og 2 varer 20 uger, 
og der er ikke   -  som tidligere  -  mulig-
hed for at forlænge grundforløbet.  
 
For den unge, der påbegynder sin er-
hvervsuddannelse på G1, varer grund-
forløbet altså i alt 40 uger, mens det for 
den unge, der påbegynder sin erhvervs-
uddannelsen på G2, kun varer 20 uger.  
 
Indholdsmæssigt er der på G1 tale om 
introducerende, bred og almen er-
hvervsfaglig undervisning, mens der på 
G2 er tale om uddannelsesspecifik un-
dervisning (jf. EUD-lovens § 23, stk. 1). 

Maksimalt antal optag på grundfor-
løbene 
 
For grundforløb 1 gælder det, at en elev 
kun kan optages én gang.   
 
Det betyder, at den unge ved frafald fra 
grundforløb 1 skal påbegynde en eventu-
el ny erhvervsuddannelse på grundforløb 
2.  
 
For grundforløb 2 gælder det, at en elev 
kan optages på forløbet maksimalt tre 
gange.  
 
Dette gælder, uanset om der er tale om 
fx uddannelsespålæg fra et jobcenter. 
Den eneste undtagelse er, hvis den unge 
har en uddannelsesaftale, idet vedkom-
mende da har adgang til grundforløbet 
uanset antallet af tidligere forsøg. 
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De nye krav og forventninger  
til produktionsskolerne  

som følge af EUD-reformen: 
 

 
Produktionsskolerne skal målrettet løfte niveauet for 
de deltagere, der er afklaret med hensyn til en be-
stemt erhvervsuddannelse. 
 
Produktionsskolerne må blive endnu bedre til at dif-
ferentiere læring i værkstedet, fordi gruppen af del-
tagere som hidtil har ganske forskellige forudsætnin-
ger 
 
Skolernes værkstedslærere skal have et mere solidt 
kendskab til indhold og krav på de erhvervsuddan-
nelser, som deres fagområde peger i retning af. 
 
Værkstedslærerne må blive bedre til værkstedsinte-
greret undervisning, således at deltagere, der ikke har 
gennemsnittet 2,0 i dansk og matematik, bliver i stand 
til at bestå den anvendelsesorienterede prøve. 
 
Skolerne skal udarbejde kvalificerede kompetencebe-
viser, der kan bringes i spil ved overgangen fra pro-
duktionsskole til start på en erhvervsskole. 
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En ny model til de nye udfordringer 
 
Som nævnt er en af produktions-
skolernes største udfordringer som følge 
af EUD-reformen at ruste vores deltage-
re til at kunne tage en erhvervsuddannel-
se.  
 
For at møde denne udfordring udviklede 
og beskrev Korsør Produktionshøjskole i 
løbet af efteråret 2014 med baggrund i 
de hidtidige erfaringer fra DI-projektet  
en generisk model for målrettede pro-
duktionsskoleforløb, hvis formål netop 
skulle være at kvalificere unge til at star-
te og gennemføre en erhvervsuddannelse 
under den nye struktur.  

Modellen blev udviklet i overens-
stemmelse med de nye krav og forvent-
ninger, som reformen stillede produkti-
onsskolerne, og med det eksplicitte mål 
at udbrede den til anvendelse på alle pro-
duktionsskoler i samarbejde med Pro-
duktionsskole-foreningen. 
 
Formålet med modellen og de dertil ud-
viklede systemer er at åbne op til de nye 
og skrappere krav til optagelse på G2 og 
at sætte fokus på det, som den enkelte 
unge endnu skal lære på produktionssko-
len for at kunne blive optaget på er-
hvervsuddannelsen og gennemføre den. 
 
 

Den  generiske model for  
målrettede produktionsskoleforløb til 
erhvervsuddannelse 

Formålet med målrettede forløb og den dertil udviklede model er at åbne 
op til de nye og skrappere krav til optagelse på grundforløb 2 og at sætte 
fokus på det, som den enkelte unge endnu skal lære på produktionssko-
len for at kunne blive optaget på erhvervsuddannelsen og gennemføre 
den. 
Den generiske model er udviklet i overensstemmelse med de nye krav og 
forventninger, som reformen stiller til produktionsskolerne, og med det 
eksplicitte mål at udbrede den til anvendelse på alle produktionsskoler. 
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Særligt fokus på grundforløb 2 
 
Når man med modellen har langt stort 
fokus på G2 og mindre fokus på G1, 
skyldes det,   
 at vi må forvente, at hovedparten af 

produktionsskolernes unge, der 
skal på erhvervsskole, kommer til 
at skulle starte på G2, 

  
 at den enkelte unge skal være langt 

bedre rustet ved start på G2, idet 
G2 jo tager udgangspunkt i den 
specifikke erhvervsuddannelse. 
Som sådan forudsætter det ikke ale-
ne en stor grad af afklaring og mo-
tivation for den valgte uddannelse, 
men også en både personlig og fag-
lig ballast, der kan bære igennem 
hele uddannelsesforløbet. 

 
 

Modellens 3 faser 
 
Modellen for et målrettet produktions-
skoleforløb for en ung, der skal påbegyn-
de en erhvervsuddannelse, kan deles op i 
tre faser: 
 
1. En forudgående afklaring under 

arbejde på produktionsskoleværk-
stedet med henblik på valg af ud-
dannelsesretning 

2. Iværksættelse af målrettet forløb på 
produktionsskolen hen imod opta-
gelse på G2 

3. Start på G2 på erhvervsskolen via 
et såkaldt kombinationsforløb 
(fortsat indskrevet på produktions-
skolen i en overgangsperiode). 

 

Der kan være deltagere, der springer af-
klaringen over og går direkte til et mål-
rettet forløb hen imod G2.  
 
Det vil f.eks. være unge, der henvender 
sig til Ungdommens Uddannelsesvejled-
ning (UU), og som allerede er helt afkla-
ret i forhold til faglig retning, men hvor 
vurderingen er, at den unge enten ikke 
formelt set lever op til adgangskravene til 
erhvervsuddannelsen eller vil have gavn 
af at blive fagligt bedre rustet til at gen-
nemføre uddannelsen.  

 
 

Første fase:  
Forudgående afklaring med henblik 
på valg af uddannelsesretning  
 
Produktionsskolens første opgave er at 
afklare den unge.  
 
Når den unge begynder sit produktions-
skoleforløb, indtræder hun eller han i et 
arbejdsfællesskab med afprøvning af et 
eller flere fagområder, hvorved den unge 
via det praktiske arbejde samt vejledning 
forventes at blive afklaret med hensyn til 
en ønsket uddannelse. 
 
Hvor lang tid det vil tage at blive afkla-
ret, er individuelt. For nogle sker det på 
ganske kort tid, mens andre vil have brug 
for længere tid. 
 
Såfremt interesse og engagement for et 
bestemt fag dermed vækkes og den unge 
erklærer at ville prøve at tage en er-
hvervsuddannelse, og hvis produktions-
skolen vurderer, at den unge vil, men at 
det fortsat er uafklaret, om den unge vil 
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3. Overgang til erhvervsuddannelse via kombinationsforløb  

Eleven starter op på G2 på erhvervsskolen via kombinationsforløb, hvorved 
eleven i en overgangsperiode på op til 5 uger bevarer tilknytningen til produk-
tionsskolen, og hvorved erhvervsskolen får mulighed for at vurdere eleven.  

Kompetencebevis fra produktionsskolen inddrages i erhvervsskolens vurde-
ring. Evt. prøve og samtale forud for adgang.  

Hvis eleven alligevel ikke viser sig at være klar til G2, vender hun eller han tilba-
ge til produktionsskolen uden at have afbrudt et grundforløb. 

2. Målrettet forløb hen imod G2 på en erhvervsuddannelse 

Ved starten af det målrettede forløb afholdes et såkaldt ’G2-topmøde’, hvor 
det præcist afklares, hvilke forudsætninger der skal være på plads, for at 
den unge kan blive optaget på G2 inden for det valgte fagområde, og der-
med hvad den unge skal lære under produktionsskoleopholdet inden start 
på erhvervsskolen.  

I denne forbindelse inddrages fagets varedeklaration, den unges forudsæt-
ninger i dansk og matematik, og hvad der i øvrigt er relevant i forhold til det 
konkrete fag, samt produktionsskolens helhedsvurdering af den unge.  

1. Afklaring med henblik på valg af uddannelsesretning 

Når en ung begynder sit produktionsskoleforløb, indgår den unge i et arbejdsfæl-
lesskab på et eller flere fagområder, hvorved den unge via det praktiske arbejde 
samt vejledning søges afklaret med henblik på en mulig erhvervsuddannelse.  

 Såfremt interesse og engagement for et fag dermed vækkes, og den unge ønsker 
at gå i gang med en erhvervsuddannelse, så går eleven ind i den næste fase med 
tilrettelæggelse af et målrettet forløb hen imod G2. 
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Ved 'G2-topmødet' skal relevante parter være med. Som minimum er deltageren 
og værkstedslæreren, men det kan også være produktionsskolens vejleder og en 
repræsentant for erhvervsskolen o.a.  
Forudsætninger for at holde et topmøde kan aflæses af nedenstående dagsorden 
for topmødet. 
Der vil på Produktionsskoleforeningens hjemmeside være links til alle uddannel-
sernes varedeklarationer. 

 
Dagsorden for ’G2-topmøde’: 

Faglig retning: 
Navn på uddannelsen og evt. uddannelsessted. 
Klar til uddannelse på G2: 
 
Krav til faglige kundskaber 

Hvad er status? 
Hvilke områder skal udvikles; hvor skal vi hen; hvad er målet? 
Hvordan kommer vi dertil og hvem gør hvad? 

 
Krav til boglige kundskaber 

Hvad er status; karakterer i dansk og matematik, samt evt. boglige udfordrin-
ger? 
Hvilke områder skal udvikles? Hvor skal vi hen? Hvad er målet? 
Hvordan kommer vi dertil, og hvem gør hvad? 

 
Krav til samtalen / personlige - sociale kundskaber 

Hvad er status? 
Hvilke områder skal udvikles? Hvor skal vi hen? Hvad er målet? 
Hvordan kommer vi dertil og hvem gør hvad? 
Hvad angår samtalen, husk at samtalepunkterne til prøven er følgende: 
 Motivation for uddannelsen og lyst til læring 
 Generel viden om forventninger og krav til at gennemføre erhvervsud-

dannelsen  
 Selvstændighed og ansvarlighed, herunder om ansøgeren kan tage initia-

tiv til opgaveløsninger  
 Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær  

 Samarbejdsevner 
 Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker 

 
På baggrund af mødet revideres forløbsplanen, og deltageren er herefter i gang 
med sit målrettede forløb. 
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kunne gennemføre en erhvervsuddannel-
se, så går deltagerens produktionsskole-
forløb over i en ny fase, nemlig tilrette-
læggelsen af et målrettet forløb hen 
imod G2. 
 
 

Anden fase:  
Målrettet forløb hen imod G2 
 
Ved starten af det målrettede forløb må 
det først afklares præcist, hvilke forud-
sætninger der skal være på plads, for at 
den unge vil kunne blive optaget på G2 
inden for det fagområde, der er på tale, 
og dermed hvad den unge skal have 
lært inden optagelsen.  
 
I denne forbindelse inddrages fagets va-
redeklaration, den unges forudsætnin-
ger i dansk og matematik, og hvad der i 
øvrigt er relevant i forhold til det kon-
krete fag, samt produktionsskolens hel-
hedsvurdering af den unge.  
 
Afklaringen af disse mange spørgsmål 
sker ved et såkaldt 'G2-topmøde', som 
foregår mellem deltager og værksteds-
lærer og produktionsskolens vejleder 
samt evt. en repræsentant fra erhvervs-
skolen.  
 
På dette møde reviderer man også den 
unges forløbsplan, hvori man beskriver 
det målrettede forløb frem mod opta-
gelse på G2. 
 
Hermed bliver det understreget over 
for eleven, at hun eller han nu arbejder 
meget målrettet frem mod et specifikt 
mål. 

Som en del af modellen er udarbejdet en 
særlig skabelon og dagsorden for disse 
såkaldte G2-topmøder (se modstående 
side). 
 
Når alle aftaler er på plads og nedfældet i 
den reviderede forløbsplan, arbejder del-
tageren i det målrettede forløb på at for-
berede sig på de konkrete områder, der 
skal føre til, at den unge opnår forudsæt-
ningerne for at kunne gennemføre en 
erhvervsuddannelse.  
 
Ud over den værkstedsbaserede under-
visning kan der være tale om deltagelse i 
undervisning efter anden uddannelses-
lovgivning samt udstationering i virk-
somhedspraktik. 
 
  

Tredje fase:  
Overgang til G2 på erhvervsskolen 
via kombinationsforløb 
 
Når deltageren af produktionsskolen vur-
deres at være klar, starter den unge op på 
G2 på erhvervsskolen via et kombinati-
onsforløb, hvorved eleven i en over-
gangsperiode på op til 5 uger bevarer til-
knytningen til produktionsskolen, og 
hvorved erhvervsskolen får mulighed for 
selvstændigt at vurdere, om den unge har 
forudsætninger for at fortsætte på 
grundforløbet.    
 
Dette samles der op på, når der evalueres 
på kombinationsforløbet. Såfremt vurde-
ringen er, at den unge ikke er klar, ven-
der hun eller han tilbage til produktions-
skolen, men altså uden at have brugt et 
grundforløbsforsøg, idet den unge under 
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Unge, der ikke opfylder adgangskravet  
på 02  i dansk og/eller matematik 

 

 

 

I det målrettede forløb hen imod G2 skal produktionsskolen også forholde sig til, om 
deltageren formelt set lever op til adgangskravene.  
 
Hvis ikke det er tilfældet, vil en væsentlig del af det målrettede forløb bestå i bedst 
muligt at sikre, at deltageren faktisk kan komme ind på grundforløbet. Det kan gøres 
på flere måder, og det er vigtigt, at produktionsskolen kender mulighederne og over-
vejer, hvad der er bedst for den unge. 
 
Der er tre muligheder for at sikre den unge adgang til grundforløbet: 
 
1. Undervisning efter anden uddannelseslovgivning for dermed at give deltageren 

mulighed for at opnå karakteren 02 i dansk og matematik og dermed opfylde 
adgangskravene, 

2. Værkstedsintegreret undervisning på produktionsskolen for dermed at ruste 
deltageren til at bestå den skriftlige og anvendelsesorienterede prøve, således 
at deltageren kommer ind via denne alternative adgangsvej, 

3. En uddannelsesaftale med en virksomhed, hvorefter den unge kan optages uan-
set karakter og uden prøve. 

 
Mulighed 3. må formodes at være undtagelsen for produktionsskolernes deltagere, 
hvorfor henholdsvis 1. og 2. vil være de muligheder, som skolerne fortrinsvis skal 
gøre sig  overvejelser omkring. 
 
Det er vigtigt, at skolerne gør sig klart, at det hverken er mere rigtigt eller bedre at 
komme ind på grundforløbet via karaktergennemsnit end via den alternative adgangs-
prøve.  
 
Derfor er den grundlæggende overvejelse, hvad der er det rigtige for den enkelte 
unge: Er det at stræbe efter et 2-tal, eller er det at ruste sig til en fagligt tonet og 
anvendelsesorienteret prøve?  
 
For de produktionsskoledeltagere, der har boglig selvtillid og motivation til at gå ef-
ter 2-tallet, kan det være den enkle og rigtige løsning.  
 
Men for en stor gruppe deltagere vil det være den anden vej - via den værkstedsinte-
grerede undervisning og den anvendelsesorienterede prøve - som er den rigtige løs-
ning. 
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kombinationsforløbet er indskrevet som 
elev på produktionsskolen.  
 
Vurderes den unge at være klar, fortsæt-
ter den unge på erhvervsskolen, men nu 
som ordinær grundforløbselev.  
 
Hvis deltageren ikke har karakterniveau-
et til at komme ind på G2, er samtalen 

gennemført via positiv evaluering af 
kombinationsforløbet, idet man her også 
har været inde på de punkter, som sam-
talen skal afdække.  
 
Herefter skal den unge til optagelsesprø-
ven, hvilket hun eller han også bliver 
forberedt til på produktionsskolen. 

Bestræbelser i gang for at den centralt stillede prøve kan foregå på produktionsskolerne 

 
Som led i udviklingen af de målrettede forløb har produktionsskolernes repræsentanter i 
Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) i august 2015 -  i forbin-
delse med høring over ændringer i bekendtgørelsen om erhvervsuddannelse - foreslået, at 
det bør være muligt for produktionsskoler at afholde den centralt stillede skriftlige prøve 
som en naturlig afslutning og dokumentation af det målrettede forløb på produktionssko-
len.  
 
Det vil også være et naturligt udbygning af det hidtidige samarbejde om kombinationsfor-
løb og omkring overgangen mellem produktionsskoler og erhvervsskoler i det hele taget.  
 
Endvidere vil det med en sådan mulighed være realistisk at forvente en høj deltagelses-
grad i prøverne, og det vil ikke røre ved erhvervsskolernes ret til at vurdere, om en elev 
kan optages, hvilket sker ved den efterfølgende samtale.  
 
På et møde i REU primo september 2015 blev produktionsskolernes forslag bakket op at 
såvel lønmodtager- som arbejdsgiver side som Danske Erhvervsskoler og rådets øvrige 
medlemmer. 
 
Efterfølgende  har Ministeren i et brev til aftalepartierne bag EUD-reformen meddelt,  at 
”der intet er til hinder for, at erhvervsskoler kan afholde prøver på den produktionsskole 
eller de produktionsskoler, som de samarbejder med. Produktionsskolerne kan således 
uden regelændringer bidrage til prøveafholdelse for deres elever”, og at ministeriet er 
bedt om at arbejde videre med problemstillingen i forbindelse med evaluering af optagel-
sesprocessen, idet der efter de gældende regler ikke er hjemmel til, at produktionsskoler 
kan afholde prøver og eksamen.  
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Nødvendigt med et omfattende 
formidlingsarbejde 
 
Det centrale formål med DI-projektet 
om at styrke overgangen fra produkti-
onsskole til erhvervsskole blev, som det 
er fremgået af de tidligere afsnit, endnu 
mere relevant med den vedtagelsen af ny 
erhvervsuddannelsesreform, som her-
med udfordrede hele produktionsskole-
sektoren i dens arbejde med at gøre pro-
duktionsskoledeltagere klar til at starte 
på et grundforløb for at gennemføre en 
erhvervsuddannelse.  
 
Projektets ambition om at udvikle en 
generisk model for målrettede forløb til 
start på grundforløb 2, som ikke bare 
skulle fungere på Korsør Produktions-
Højskole, men også på landets øvrige 
produktionsskoler, krævede ud over en 

afprøvet og gennemarbejdet model, at 
der blev gennemført et omfattende og 
solidt formidlingsarbejde, som både in-
volverede og inspirerede medarbej-
derne på de enkelte produktionsskoler.  
 
Det var samtidig en nødvendig forudsæt-
ning for en kvalificeret vejledning, at 
produktionsskolerne bliver bekendt 
med, hvad det er for optagelseskrav, de 
unge vil blive mødt med, når reformen 
træder i kraft, samt hvilke forventninger 
der er til, hvad de unge skal kunne for at 
blive optaget på G2.  
 
Med dette formidlingsarbejde har pro-
duktionsskolerne været med til at kick-
starte reformen, idet skolerne som 
”leverandører” af unge til erhvervs-
skolerne kender de nye konditioner for 
både optagelse og gennemførelse efter 

Udbredelsen af modellen og formidling 
af erfaringerne fra DI-projektet 

Med baggrund i et omfattende formidlingsarbejde er modellen for mål-
rettede forløb udbredt til samtlige produktionsskoler.  
Produktionsskolerne har dermed været med til at kickstarte reformen, 
idet de som ”leverandører” af unge til erhvervsskolerne kender de nye 
konditioner for både optagelse og gennemførelse efter den nye reform. 
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den nye reform, og kan tilrettelægge læ-
ringen på værkstederne på en sådan må-
de, at den enkelte unge kan kvalificere 
sig til optagelse på erhvervsskolen.  
 
Med baggrund i de foreløbige erfaringer 
fra projektet på Korsør Produktions-
Højskole udviklede produktionshøjsko-
len  -  som omtalt i det foregående afsnit  
-  en generel model for målrettede for-
løb, som var tilpasset den kommende 
erhvervs-uddannelsesreform ud fra de 
forudsætninger, der var kendt på dette 
tidspunkt.  

Samarbejde med Produktionsskole-
foreningen 
 
Med den generelle model indledtes her-
efter   -  som forudsat i projektet  -  et 
nærmere samarbejde med Produktions-
skoleforeningen med henblik på formid-
lingen heraf til hele skoleformen.  
 
Samarbejdet med Produktionsskole-
foreningen har haft fokus på en grundig 
orientering til samtlige produktions-
skoler om skoleformens rolle i erhvervs-
uddannelsesreformen, og at give skoler-

Temahæfte 

 

 

Forsiden af publikationen 
om målrettede forløb på  

produktionsskolen  -   
et 24 siders temahæfte,  

som blev udgivet af  
Produktionsskoleforenin-
gen i februar 2015 og om-
delt til samtlige produkti-

onsskoler samt deltagerne 
i  

de 4 roadshows om  
produktionsskolerne og  
EUD-reformen, som blev 
afholdt rundt om i landet 

med i alt  næsten  
500 deltagere fra  

produktionsskoler,  
erhvervsskoler og  

UU-centre. 
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ne det bedst mulige udgangspunkt for at 
komme i gang med arbejdet med mål-
rettede forløb hen imod en erhvervsud-
dannelse, så man på skolerne var klædt 
på hertil inden reformens ikrafttræden i 
august 2015 (umiddelbart efter projek-
tets afslutning).  
 
 

Indledende orienterings– og debat-
møde 
 
Formidlingsarbejdet indledtes med et 
stort orienteringsmøde for produktions-
skolesektoren i december 2014 på Vis-
senbjerg Storkro på Fyn.  
 
På mødet, hvori der deltog repræsentan-
ter for Undervisningsministeriet, blev 
ændringerne som følge af EUD-
reformen og hvad de betyder for pro-
duktionsskolerne uddybet, og modellen 
for målrettede forløb hen imod G2 blev 
præsenteret og drøftet med henblik på 
hvordan produktionsskolerne bedst kun-
ne bringe sig selv i spil som en seriøs og 
velfungerende aktør i forhold til at gøre 
unge klar til grundforløb 2 - såvel lokalt, 
regionalt som nationalt. 
 
 

Temahæfter 
 
Op til det videre formidlingsarbejde ef-
ter nytår 2015 blev der udarbejdet 2 te-
mahæfter i Produktionsskoleforeningens 
regi:  
 
Målrettede forløb på produktionssko-
len - om erhvervsuddannelsesrefor-
men og dens konsekvenser for produk-
tionsskolerne.  

Herunder: indsamling af data fra Dl pro-
jektet på Korsør ProduktionsHøjskole og 
EUC Selandia, udarbejdelse af tekst, op-
sætning og trykning. 
 
Projekt Nye spor til teknik - Historien 
om 3 unges vej til uddannelse.  
Herunder: Indsamling af materiale i 
form af bl.a. forløbsplaner og inter-
views, udarbejdelse af tekst, opsætning 
og trykning 

 
 
Roadshows  
 
Temahæfterne var således klar til delta-
gerne i de af foreningen arrangerede 
roadshows i slutningen af februar 2015 i 
henholdsvis Randers, Middelfart, Slagel-
se og Køge.  
 
Her deltog tilsammen næsten 500 med-
arbejdere fra produktionsskoler, er-
hvervsskoler og UU-centre, hvor den i 
DI-projektet udviklede model blev frem-
lagt og sat i relation til EUD-reformen.  
 

 
2-årigt projekt  
 
Efterfølgende har Produktionsskolefor-
eningen efter nytår 2015 iværksat et 
stort projekt, hvor 2 konsulenter arbej-
der med implementering af Dl-
modellen. Projektet omfatter 6 instituti-
onssamarbejder.  
 
I hvert institutionssamarbejde deltager, 
der en produktionsskole, en erhvervs-
skole og et UU center. Projektet skal 
bl.a. indhøste erfaringer og ny viden om-
kring metoder og værktøjer, der kan 



 

46 

styrke kvaliteten på de målrettede forløb 
på alle produktionsskoler. 
 
Projektet løber over 2 år og er finansie-
ret via FoU-midler.  
 
Projektet rummer også en formidlings-
del, så projektets erfaringer og resultater 
løbende kan komme alle skoler til gode. 

 
 
Folkemødet på Bornholm 
 
Nævnes skal også det politiske initiativ 
fra foreningens side på Folkemødet på 
Bornholm i juni 2015, hvor DI-
modellen var inddraget og blev synlig-
gjort over for politikere og organisati-
onsfolk som  et af de initiativer, som 
produktionsskolerne kan bidrage med i 
forhold til EUD-reformen. 
 
Endelig sker der en løbende formidling 
af modellen på pædagogiske dage, kur-
ser , møder og temadage i produktions-
skolesektoren, som enten arrangeres af 
Produktionsskoleforeningen, eller hvor 
foreningen er repræsenteret. 
 

Nem adgang til oplysninger om    
adgangskrav  
 
Det er vigtigt, at produktionsskolerne 
bliver bekendt med såvel optagelseskrav 
som forventninger til, hvad de unge skal 
kunne for at blive optaget på G2, så pro-
duktionsskolelæreren er i stand til at til-
rettelægge læringen under de målrette-
de forløb på en sådan måde, at den en-
kelte unge kvalificeres til optagelse på 
G2.   

Som led i forsøget har Korsør Produkti-
onshøjskole udviklet en elektronisk plat-
form, hvorved der er direkte link til de 
108 erhvervsuddannelser og de dertil 
hørende optagelses- og overgangskrav 
(fagenes varedeklarationer), således at 
den enkelte produktionsskolelærer og 
vejleder – fx under det såkaldte ’G2-
topmøde’ – kan orientere sig om en be-
stemt erhvervsuddannelse.  

Korsør Produktionshøjskole tilbyder i 
øvrigt at møde op til lokale arrangemen-
ter rundt om i landet med oplæg og de-
bat med baggrund i modellen og skolens 
erfaringer fra projektet. 
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Baggrund, udfordringer og resultater  
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Målgruppen  
  
I den oprindelige projektansøgning var 
målgruppen beskrevet som de unge del-
tagere på Korsør ProduktionsHøjskole, 
som med passende tilbud og vejledning 
vil kunne gennemføre en teknisk er-
hvervsuddannelse, og som typisk vil om-
fatte følgende grupper: 
  

Unge, der har påbegyndt et grund-
forløb på en erhvervsskole, men er 
i fare for at droppe ud 
 
Unge, der ønsker en erhvervsud-
dannelse, men som aktuelt ikke har 
de nødvendige faglige kompeten-
cer 
 
Unge, der ønsker en erhvervsud-
dannelse, men ikke er fagligt afkla-

ret i forhold til en konkret uddan-
nelse 

  
Det var således ikke hensigten, at DI-
projektet skulle henvende sig til de aller-
svageste unge, som også er en del af pro-
duktionshøjskolens deltagere, og som 
typisk er karakteriseret ved at have mas-
sive personlige og/eller sociale udfor-
dringer.  
  
I projektansøgningen anslås projektets 
målgruppe på landsplan at udgøre ca. 
5.000 unge, svarende til ca. 7-8 procent 
af en ungdomsårgang. 
 
I DI-projektet på de 2 deltagende skoler 
(foruden Korsør ProduktionsHøjskole er 
tilsvarende projekt gennemført på Tron-
søskolen - Den Frie Fagskole i Grind-
sted) forventedes det, at der ville kunne 

Målgruppen og de faktiske deltagere i 
DI-projektet 

Selvom målgruppen for DI-projektet ikke skulle være de allersvageste un-
ge, så må det konstateres, at størstedelen af projektdeltagerne ikke blot er 
unge, der bare lige skulle fyldes lidt på, men at der er tale om en differen-
tieret gruppe af unge med forskellige former for og grader af faglige, per-
sonlige og sociale udfordringer, som betyder, at der uomtvisteligt har væ-
ret behov for projektforløb med indhold, varighed og ofte særlige hensyn, 
som måtte tilpasses den enkeltes behov. 
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gennemføres konkrete forløb for 100-
150 unge.  
 
Det blev dog understreget, at da der vil 
være tale om skræddersyede forløb med 
en varighed, der tilpasses den enkelte 
deltagers behov, vil dette antal kunne 
variere betydeligt, afhængigt af de løben-
de resultater dette antal vil kunne varie-
re betydeligt og afhænge af de løbende 
resultater af projektets arbejde med mål-
gruppen. 
 
 

Ikke de svageste unge, men unge 
med forskellige former for og  
grader af særlige udfordringer 
 
Selvom det som nævnt ovenfor ikke var 
hensigten, at målgruppen skulle være de 
allersvageste unge, så må det konstate-
res, at den overvejende del af de faktiske 
projektdeltagerne ikke blot er unge, der 
bare lige skulle fyldes lidt på (”passende 
tilbud og vejledning”) for at de ville kun-
ne gennemføre en erhvervsuddannelse, 
men at det har været og er mere kom-
plekst end som så. 
  
Ganske vist er der ikke tale om de aller-
svageste unge (”med massive personlige 
og/eller sociale udfordringer”), men der 
er i vidt omfang tale om en differentieret 
gruppe af unge med forskellige former 
for og grader af faglige, personlige og 
sociale udfordringer, som betyder, at der 
uomtvisteligt har været behov for skræd-
dersyede forløb med indhold, varighed 
og ofte særlige hensyn, som måtte tilpas-
ses den enkeltes behov. 
 

Det er samtidig en væsentlig årsag til, at 
der på produktionshøjskolen har været 
færre deltagere i projektet end forven-
tet. 
  
 

Antal af unge samt  
optagelsesperioder i projektet 
  
Det samlede antal unge, der er optaget i 
projektperioden, er 54, heraf 9 kvinder 
og 45 mænd. 
 
I de følgende oversigter er de i alt 54 un-
ge opdelt i 2 grupper:  
 
Den første gruppe omfatter 30 unge, som 
er optaget i projektets afprøvnings- og 
udviklingsfase fra primo 2013 til udgan-
gen af 2014.  
 
I denne periode er kun optaget deltagere 
på de 2 udvalgte forsøgsværksteder på 
produktionshøjskolen – metalværkstedet 
og IT/Medieværkstedet.  
 
Der var således alene tale om unge med 
ønske om at satse på en teknisk erhvervs-
uddannelse inden for disse fagområder. 
  
Den anden gruppe omfatter de resterende 
24 unge, der er optaget i projektet i pe-
rioden fra omkring nytår 2015 og indtil 
juni 2015, hvor projektet afsluttes.  
 
I denne periode er optaget unge på alle 
produktionshøjskolens værksteder, for 
hvem det var relevant at igangsætte mål-
rettede forløb efter den udviklede gene-
riske model med henblik på kvalificering 
til optagelse på grundforløb 2 efter den 
nye EUD-reform. 



 

53 

Alle optagelser i projektet er sket løben-
de, og for den første gruppe er optagel-
serne sket henover en 2-årig periode, 
således at den periode, de unge har været 
en del af projektet, er meget varierende, 
fra ganske kort tid for enkeltes vedkom-
mende til mere end 2 år for de deltager-
ne, som endnu er i projektet ved dets 
afslutning. 
 

 
Flere årsager til de færre deltagere 
end  forventet 
 
Når der i projektet på produktionshøj-
skolen er optaget færre elever end oprin-
delig estimeret, så har det flere årsager. 
 
Som nævnt har behovet for skræddersye-
de og ofte længerevarende forløb været 
en vægtig årsag til de relativt få deltagere 
i projektet på produktionshøjskolen.  
 
Det har dog også spillet ind, at projektet 
i hele afprøvnings- og udviklingsfasen var 
begrænset til optagelse af unge, der øn-
skede en teknisk erhvervsuddannelse, 
primært inden for de fagområderne me-
tal og IT/Medie. 
 

 
Kun ganske få er vejledt direkte til 
projektet 
  
Det må også konstateres, at unge ikke 
som forudsat – og trods lokal PR fra pro-
jektets side - er blevet vejledt direkte til 
DI-projektet, fx fra Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning.  
 
Årsagerne hertil være flere. De unges 

egne ønsker om uddannelse kan være 
svære at bevæge i en anden retning. De 
billeder, de allerede har for fremtiden, 
står til troende og må derfor afprøves 
først. 
  
Det kan også være svært over relativt 
kort tid at bevæge vejledernes sædvanli-
ge syn på og forventninger til kravene på 
de enkelte uddannelser.  
 
De forskellige vejledergrupper sidder 
samtidig i en situation, hvor de regel-
mæssigt modtager informationsmateriale 
om nye tiltag på forskellige enkeltuddan-
nelser, på jobindhold, på uddannelsesin-
stitutioner etc., og de har måske derfor 
ikke været specielt opmærksomme på et 
særligt tiltag som DI-projektet. 
  
På produktionshøjskolen må man i øvrigt 
ofte konstatere, at unge og/eller deres 
forældre kan have en forudfattet opfattel-
se af produktionsskoler som et tilbud, 
der rangerer lavt i uddannelseshierarkiet 
– at vi ikke har formået at få dem til at se 
skoleformen som en anden vej til at få en 
uddannelse.  
  
Vejledningen af unge fra fx UU er således 
som hidtil sket til optagelse som ordinær 
elev på produktionshøjskolen, hvorfor 
proceduren for optagelse i DI-projektet 
blev ændret, således at deltagerne først 
er optaget, efter at de er startet på pro-
duktionsskolen, og når man har vurderet, 
at de er klar til at indgå i projektet. 
 
Endelig kan vi konstatere, at omkring 
halvdelen af samtlige projektdeltagere 
forud for indskrivningen på produktions-
højskolen havde et eller flere afbrudte 
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erhvervsuddannelsesforløb bag sig, men 
at ingen af dem – som forudsat i mål-
gruppebeskrivelsen - er direkte vejledt 
fra erhvervsskolen til produktionshøjsko-
len, fordi man på erhvervsskolen vurde-
rede, at de var i fare for at droppe ud.  
 
  

Fagligt bedre klædt på  
inden optagelse i projektet 
 
Med de anførte bemærkninger kan vi 
konkludere, at projektets målgruppe i 
store træk har haft en sammensætning, 
som er tæt på, hvad den plejer at være 
på en produktionsskole.  

Forskellen er, at de unge, der optages i 
projektet, føler sig bedre klædt på efter 
at have mødt et fagområde i praksis som 
ordinære produktionsskoledeltagere.  
 
De har nu som minimum opnået prakti-
ske erfaringer fra arbejdet på produkti-
onshøjskolens værksteder, så de nu også 
har et mere reelt og konkret grundlag 
for at formulere deres uddannelsesøn-
sker, og således at der kan igangsættes et 
målrettet forløb med henblik på start på 
og gennemførelse af en erhvervsuddan-
nelse. 
. 
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Hvorfor opdeling i 2 grupper? 
 
Som det fremgik af det foregående af-
snit, har vi opdelt de i alt 54 projektdel-
tagere i projektperioden i 2 grupper, 
nemlig: 
 
Den første gruppe på 30 unge, som er 
optaget fra primo 2013 til udgangen af 
2014 på et af de 2 forsøgsværksteder 
metal og IT/Medie med ønske om en 
teknisk erhvervsuddannelse ved optagel-
sen i projektet. 
  
De anden gruppe på 24 unge er først 
optaget i projektet i perioden fra om-
kring nytår 2015 og indtil juni 2015 og 
omfatter unge på alle produktionshøj-
skolens værksteder, for hvem det var re-
levant at igangsætte målrettede forløb 
efter den da udviklede generiske model 

for målrettede forløb med henblik på 
kvalificering til optagelse på grundforløb 
2 efter den nye EUD-reform. 
 
Opdelingen i de 2 grupper har betyd-
ning i flere henseender i forhold til op-
lysningerne om deltagernes baggrund og 
deres uddannelsesmæssige og beskæfti-
gelsesmæssige status ved afslutningen af 
projektet, blandt andet følgende: 
 
Den første gruppe omfatter som nævnt 
alene unge, der i udgangspunktet havde 
et udtalt ønske om en teknisk erhvervs-
uddannelse i tråd med projektets oprin-
delige målsætning. 
 
Den første gruppe har været optaget 
længere tid i projektet, hvorfor de sene-
ste oplysninger om deres uddannelses- 
og beskæftigelsesmæssige situation på-

Om projektdeltagernes baggrund  

Optagelse af deltagere er sket løbende over en 2-årig periode og betyder, 
at den periode, de unge har været en del af DI-projekt, er meget varieren-
de, fra ganske kort tid til omkring 2 år.  
Oplysningerne om deltagernes baggrund omfatter bl.a. alder, køn, varig-
heden af produktionsskoleforløbet før optagelsen i projektet, deres skole-
baggrund, tidligere forsøg på uddannelse samt  - om deres kundskaber i 
dansk og matematik ved starten i projektet, 



 

58 

kalder sig større interesse end de 24 i 
den anden gruppe, for hvem der først er 
startet målrettede forløb inden for det 
første halvår af 2015. 
 
For den anden gruppe er systematisk 
indsamlet oplysninger om deltagernes 
karakterer fra grundskolen i dansk og 
matematik samt foretaget screening i dis-
se fag, når der har været den mindste 
tvivl om den unges kompetencer. 
 
I øvrigt har der i forbindelse med opta-
gelsen af alle 54 unge i DI-projektet væ-
ret anvendt et visitationsskema, som er 
udfyldt under et interview med den un-
ge for at give et mere uddybende billede 

af den unges baggrund, samt en under-
skriftsblanket, hvor den unge har skrevet 
under på, at hun eller han er optaget i 
projektet. 
 
I løbet af projektet har deltagerne – alt 
efter hvordan den enkeltes forløb har 
været skræddersyet - været i gang på et 
eller flere af produktionshøjskolens 
værksteder, har været i virksomheds-
praktik, startet på erhvervsskole eller 
EGU, som er en del af produktionshøj-
skolens uddannelsestilbud. Nogle har 
undervejs i projektet afbrudt den påbe-
gyndte erhvervsuddannelse og er vendt 
tilbage som projektdeltagere til produk-
tionshøjskolen.  

Bemærkning til diagrammet nedenfor: Alderen er deltagerens fyldte år på optagelsestidspunktet. 
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De unges alder ved optagelsen i 
projektet. 
  
De unge er i den yngre ende af skalaen 
for produktionsskolernes lovmæssige 
målgruppe mellem afsluttet grundskole 
og det fyldte 25. år.   
 
Den største gruppe er de 17-18 årige, 
som udgør 33 ud af de i alt 54 unge 
(61%). Nedadtil er der 8 16-årige og 2 
på 15 år, mens der opadtil er i alt 11, 
som er stort set ligelig fordelt i alders-
gruppen 19-23 år.  
 
Den beregnede gennemsnitsalder for 
samtlige 54 er 17 år og 10 måneder. 

Varigheden af  
produktionsskoleforløbet  
inden optagelse i DI-projektet. 
  
Forud for optagelsen i projektet har de 
unge været indskrevet på produktions-
højskolen i en periode.  
 
I tabellen nedenfor ses en oversigt over 
med en fordeling af de 54 deltagere efter 
hvor mange måneder de var indskrevet 
på produktionshøjskolen, inden de blev 
optaget i DI-projektet.  
  
Oversigten viser, at en femtedel blev op-
taget enten samtidig med eller umiddel-
bart efter indskrivningen på produkti-

11

20

16

6
1

0 MDR 1-2 MDR. 3-6 MDR 7-12 MDR OVER 12 MDR

Varighed af forløb på produktionsskolen inden 
start i projekt.  Antal deltagere.
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 *): Bemærkning til diagrammet nedenfor:  Af disse 13, der ikke har afsluttet grundskolen, er det om de 8 

oplyst, at de har gået på specialskole. 

onshøjskolen, mens omkring 40 % hav-
de et forudgående forløb på fra 1 til op 
mod 3 måneder, inden de blev optaget i 
DI-projektet.  
  
Knapt halvdelen havde længere forløb 
inden optagelse – altså mere end 3 må-
neder, heraf en  enkelt deltager, som 
havde et forudgående ophold på produk-
tionshøjskolen i mere end 12 måneder. 
  
 

Deltagernes skolegang  
 
Under interviewene ved optagelsen i 
projektet er de unge blevet spurgt om 

deres skolegang i grundskolen. 
 
Som det fremgår af tabellen nederst på 
siden viser det sig, at en fjerdedel af de 
54 – i alt 13 unge – ikke har afsluttet 
grundskolen. Af disse 13 er det om de 8 
oplyst, at de har frekventeret en særlig 
specialskole. For nogle få har en anden 
etnisk baggrund været årsagen. 
 
De øvrige – i alt 40 af de 54 unge, sva-
rende til 74%, har alle afsluttet grund-
skolen, enten med alene 9. klasse eller 
både 9. og 10. klasse. 
  
 

40

13
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Deltagernes skolegang
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Tidligere afbrudte  
uddannelsesforløb 
  
En betragtelig del af projektdeltagerne 
har før optagelsen i projektet prøvet 
kræfter med en erhvervsuddannelse, 
uden at det er lykkedes at gennemføre. 
 
I alt 26 projektdeltagere. – altså lige ved 
halvdelen (48%) af de 54 - har ved opta-
gelsen oplyst, at de har et eller flere af-
brudte uddannelsesforløb bag sig.   
 
Det er altså omkring halvdelen af den 
samlede gruppe. 
  

De 26 unge tegner sig samlet for i alt 36 
afbrudte uddannelsesforløb.   Heraf var 
25 forløb inden for erhvervsuddannel-
serne, mens 9 var på det gymnasiale om-
råde. 

 
 
Helbredsforhold 
  
I alt 15 deltagere oplyste ved optagelsen i 
projektet, at der havde et helbredspro-
blem, som af projektet blev vurderet til 
at have en sådan karakter, at det vil have 
betydning for den unges uddannelsesvalg 
og/eller ville kræve særlig hensyntagen. 
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 Familieforhold 
  
Ved optagelsen i projektet er der også 
spurgt til, om de unge bor hjem hos de-
res forældre eller er udeboende. 
 
Lige ve 2/3 (64%) – i alt 35 boede 
hjemme hos en eller begge forældre, 
heraf 15 hos kun den ene af forældrene, 
mens de øvrige 20 boede hos begge 
samlevende forældre. 
  
Den resterende tredjedel – i alt 19 - var 
udeboende.  
 
Dette tal omfatter foruden unge, der 
bor for sig selv, fx unge, der bor sam-
men med en søskende, en kæreste eller 
bor hos plejeforældre.  

 
 

Deltagernes kundskaber i dansk og 
matematik 
  
For den anden gruppe – de 24 unge, der 
er optaget i første halvdel af 2015 – har 
man som nævnt systematisk indsamlet 
oplysninger om deres afgangskarakterer 
fra 9. og/eller 10. klasse i dansk og ma-
tematik. 
 
Ligeledes er der i visitationsskemaerne 
systematisk blevet indskrevet en kort 
opsummering af resultaterne fra de 
screeninger, produktionshøjskolen har 
foretaget vedr. den enkelte unges dansk– 
og/eller  matematikkundskaber. 
  
Oversigten nedenfor omfatter disse 24 
unge, for hvem der i første halvår 2015 
er startet målrettede forløb hen mod 
start på en erhvervsuddannelse.  

1
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Matematik

Dansk og matematik

Under karakteren 02 i dansk og/eller matematik
Antal deltagere ud af ialt 24 optaget i projektet efter 

1.1.2015
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 Oversigten viser, at ikke mindre end 
halvdelen af gruppen har lavere karakte-
rer end 02 i dansk eller matematik eller 
i begge dele. 
  
Et nærmere kig ned i de enkelte oplys-
ningsskemaers beskrivelse af screenings-

resultaterne for de unge, der har opnået 
mindst 02 i dansk og/eller matematik 
afslører, at i hvert fald 6 ud af de reste-
rende 12 unge efter produktionshøjsko-
lens vurdering vil have gavn af supple-
rende undervisning i dansk og/eller ma-
tematik af forskellig karakter og omfang. 
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Vigtigt at være opmærksom på de 
unges forskellighed  
 
Produktionsskolernes unge er vidt for-
skellige. Sådan er det i dag, og sådan vil 
det også være i morgen.  
 
De kommer med forskellige skoleerfa-
ringer, forskellig opbakning hjemmefra, 
og de kommer med forskellige forvent-
ninger til fremtiden og til uddannelse og 
arbejde. Det er også ganske forskellige 
problemer og udfordringer, de unge slås 
med.  

  
De unges forskellighed er vigtig at holde 
sig for øje – også når vi taler om mål-
rettede forløb hen imod erhvervsuddan-
nelse.  
  
For det første må det erindres, at det 

langt fra er alle produktionsskoleelever, 
der går videre i en erhvervsuddannelse 
(normalt er det omkring en tredjedel). 
  
For det andet er det uhyre forskelligt, 
hvad der for disse unge skal til for at bli-
ve klar til en erhvervsuddannelse.  
  
 

4 konstruerede eksempler,  
der som typer er velkendte på  
produktionsskolerne 
 
De 4 portrætter på modstående side af 
unge på en produktionsskole giver et 
konkret blik for, at opgaven er mere nu-
anceret, end fx hvorvidt den unge har 
sine 2-taller på plads.  
  
De fire portrætter er konstruerede, men 
som typer vil de være kendte på enhver 

Et nærmere blik på de unge, deres 
forskellige udfordringer, forskellige 
forløb og forskellige retninger 

Det er kun en del af produktionsskolernes elever, der går videre i en er-
hvervsuddannelse, og det er i øvrigt meget forskelligt hvad der skal til for 
at den enkelte unge kan blive klar til en erhvervsuddannelse. 
De her konstruerede portrætter af 4 unge vil være velkendte på alle pro-
duktionsskoler og viser med al tydelighed de unges forskellige behov og 
betydningen af at finde individuelle løsninger.  
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produktionsskole. Alle fire er skitseret 
ud fra en screening i henholdsvis dansk 
og matematik, afgangskarakter fra folke-
skolen (FSA) samt en vejleders og/eller 
værkstedsslærers vurdering af deltage-
ren:   
  
De fire portrætter er udtryk for de un-
ges forskellighed. Ser man alene på ad-
gangskravet 2 i dansk og matematik, er 
det faktisk kun Nicolai, der ikke kan 
komme direkte ind på grundforløbet. 
Casper opfylder kravet, fordi han har 02 
i gennemsnit i dansk og matematik.  
  
Men at vejlede Thomas, Maria og Casper 
til grundforløb vil næppe være det rigti-
ge. 

Thomas’ ustabile mønster med hashmis-
brug og Marias manglende retning og 
motivation for et fag vil med stor sand-
synlighed føre til frafald, mens Casper 
nok har den faglige motivation, men ik-
ke besidder evnerne til at kunne gen-
nemføre et ordinært EUD-forløb.  
 

 
Er målrettet forløb hen imod       
erhvervsuddannelse det rigtige for 
alle 4 unge?  
  
For Nicolai er det afgjort det rigtige – 
han er tændt på et fag, men er endnu 
ikke rustet til det, og det kan et målret-
tet forløb gøre.  
  

Thomas  
Det er ikke det faglige, der er problemet…  

 
 

Maria  
Kan godt – men ved ikke, hvad hun vil…  

 
 

 Screening: Thomas har ingen vanskeligheder i hverken dansk eller matematik. 
Det vurderes, at Thomas kan opfylde de faglige krav til at gennemføre en tek-
nisk erhvervsuddannelse.  

 FSA dansk: mdt.: 7, skr.: 10, FSA matematik: færdighed: 7, problem: 7  
 Vejleder/værkstedslærer: Thomas er meget ustabil i fremmøde. Hans arbejde 

og engagement er svingende, og det hænger givetvis sammen med hans hash-
misbrug. Det er en forudsætning for uddannelse, at der er mødestabilitet og styr 
på hashproblemet. 

 Screening: Maria har lette vanskeligheder i dansk. Hun læser med god forstå-
else, men kan opnå bedre kendskab til staveregler. Maria har ingen vanske-
ligheder i matematik. Det vurderes, at Maria kan opfylde de faglige krav til at 
gennemføre en teknisk erhvervsuddannelse.  

 FSA dansk: mdt.: 7, skr.: 4, FSA matematik: færdighed: 7, problem: 4  
 Vejleder/værkstedslærer: Maria er meget usikker på, hvad hun vil. Hun skal 

afklares om faglig retning 
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Nicolai  
Tændt på et fag…  

 
 

Casper 
Vil gerne uddannelse, men EUD er ikke det rigtige (i første omgang)…  

 
 

Thomas og Maria er endnu ikke afklaret, 
og derfor er fokus i deres produktions-
skoleforløb i første omgang afklaring via 
det praktiske arbejde i værkstedet. Her 
lærer de både betydningen af at møde 
op og af at deltage aktivt, men de bliver 
også en del af et fag – hvad end det er 
køkkenet, træværkstedet eller medie-
grafisk værksted.  
  
Og når Thomas har fundet stabilitet og 

er blevet afklaret, og Maria er blevet 
motiveret for et fag – så kan deres pro-
duktionsskoleforløb gå over i en anden 
fase, som er det målrettede forløb hen 
imod erhvervsuddannelse.  
 
Casper er ikke målgruppen for det mål-
rettede forløb, fordi han skal have et 
længere og mere praktisk forløb end 
EUD, og derfor er EGU vejen for ham. 
 

 Screening: Casper har funktionelle vanskeligheder i dansk. Han mangler træning 
og kendskab til specifikke staveregler, og hans evne til at læse og forstå en tekst 
er mangelfuld, hvilket kan skyldes manglende læsetræning og benyttelse af læse-
strategier. I matematik har Casper de generelle færdigheder i regnearter, men 
vanskeligheder med opmærksomhed og korttidshukommelse. Det vurderes, at 
Casper skal træne færdigheder i dansk samt træne hukommelse og opmærk-
somhed for at træne indlæringen generelt. Det vurderes, at Casper ikke kan op-
fylde de faglige krav til at gennemføre en teknisk erhvervsuddannelse.  

 • FSA dansk: mdt.: 00, skr.: 4, FSA matematik: færdighed: 4, problem: 00  
 • Vejleder/værkstedslærer: Casper er mødestabil, engageret på værkstedet og 

ønsker uddannelse inden for bygge og anlæg. Det vurderes, at der skal et længe-
re forløb til, gerne kombineret med praktik i virksomhed. Der vejledes til EGU 
med sigte på efterfølgende EUD. 

 Screening: Nicolai har ingen vanskeligheder i dansk, men kan forbedre læseha-
stighed. Nicolai har ingen vanskeligheder i matematik. Screeningen viser dog, at 
arbejdshukommelsen kan svigte i testsituation. Det vurderes, at Nicolai kan op-
fylde de faglige krav til at gennemføre en teknisk erhvervsuddannelse.  

 • FSA dansk: mdt.: 2, skr.: 4, FSA matematik: har ikke været til eksamen  

 • Vejleder/værkstedslærer: Nicolai har valgt retning – han vil være klejnsmed, 
og er meget tændt på det. Værkstedslærer understøtter valget. Der skal arbejdes 
med dansk/matematik, herunder testsituationer. 
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En vigtig del af DI-projektet var et tæt-
tere samarbejde, især mellem produkti-
onsskole og erhvervsskole, om hvad der 
kan overføres fra institution til instituti-
on, uanset de forskellige systemer. 
 
Særligt fokus har der i denne henseende 
været på dokumentationen for, hvad den 
enkelte unge har fået af erfaringer inden 
for sit fagområde, både hvad angår fagli-
ge kompetencer og arten af de produkti-
oner, den unge har været med til at ud-
føre. 
  
Samtidig har der  -  som tidligere omtalt  
-  i arbejdet med at motivere produkti-
onsskolens elever til at gå i gang med en 
erhvervsuddannelse været særligt fokus 
på at styrke deres konkrete faglige og 
fagspecifikke kompetencer inden for fag-
område, de har valgt at satse på.  

Sidst i dette afsnit kan man således se,  
hvorledes et antal forsøgselevers kompe-
tenceudvikling efter optagelse i DI-
projektet dokumenteres ved anvendelse 
af det kompetencetavlesystem, som man 
anvender på Korsør Produktionshøjsko-
le. 
 

 
Om funktionen af  
kompetencetavlerne på  
produktionsskolens værksteder 
 
På skolens værksteder hænger store 
kompetencetavler, som alle kan se, og 
hvor man løbende kan se, hvad man på 
værkstedet har konstateret, at den en-
kelte deltager kan rent fagligt. Det er 
disse konstaterede kompetencer, der 
skrives på deltagerens kompetencebevis, 

Om projektets særlige fokus på udvikling 
af deltagernes faglige kompetencer  

Som led i et tættere samarbejde mellem erhvervsskole og produktionssko-
le om, hvad der kan overføres fra den ene skole til den anden uanset for-
skellige systemer, har der i projektet været særligt fokus på at dokumente-
re, hvad den enkelte unge har fået af erfaringer inden for sit fagområde, 
både hvad angår faglige kompetencer og arten af de produktioner, den 
unge har været med til at udføre på produktionshøjskolen.  
Dokumentationen på produktionshøjskolen sker ved anvendelse af det så-
kaldte kompetencetavlesystem. 
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når hun eller han afslutter forløbet på 
produktionsskolen.  
 
Værkstedets kompetencetavle afspejler 
værkstedets produktion og gør det i fa-
gets sprog. Tavlens faglige udgangspunkt 
viser ikke kun en vej ind i en uddannelse 
som sådan, men også ind i håndværkets 
identitet.  

Der er forskel på smede og på industri-
teknikere, og der er forskelle på, hvor-
dan de hver især bliver det. Men de er 
samtidig med i et fagligt fællesskab, og 
tavlens dynamik viser således både hver 
enkelt elevs og elevernes individuelle 
veje ind i dette fællesskab. 
 
Systemet med kompetencetavler har i 
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Her nedenfor ses eksempel fra kompetencetavlen på Korsør Produktionshøjskoles metal-
værksted— her med eksempler på værkstedslederens vurdering af 3 deltageres delkompe-
tencer inden for eksempelvis Måleteknik og Tegning samt Spåntagende Bearbejdning, som 
vises med farvede magnetbrikker (røde, gule og grønne). 
 
Med magnetbrikkerne vises således progressionen  -  kompetenceløft: dvs. et spring fra 
”ingenting” til ”begynder” (rød), fra ”begynder” til ”øvet” (gul), fra ”øvet” til 
”rutineret” (grøn).   
 
En manglende brik betyder, at deltageren endnu ikke har stødt på kompetencen i produk-
tionen  -  ikke nødvendigvis at den ikke er tilstede.  
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sin grundform været i anvendelse på 
Korsør Produktionshøjskole i en årræk-
ke og en grundlæggende del af skolens 
og værkstedernes kultur.  
 
Men det er samtidig et system, der kræ-
ver konstant opmærksomhed, og som 
må skærpes løbende under hensyn til 
den produktion, der er på værkstedet. 
 
De enkelte værksteders kompetencepro-
filer revideres derfor jævnligt, det være 
sig på grund af ændringer i produktions-
betingelser, nye opgavetyper, andre for-

ventninger fra erhvervsuddannelserne, 
og de er også blevet revideret i forbin-
delse med gennemførelsen af DI-
projektet. 

 
 
Kompetencesystemet som  
måleredskab i projektet 
 
Tavlesystemet synliggør løbende lærings-
processen for både elev og værkstedsle-
der. Det er normalt kun slutresultatet 
for den enkelte elev, der fastholdes for 
eftertiden i det kompetencebevis, som 

Værkstedslederen her sammen med en deltager foran værkstedets kompetencetavle. På 
alle produktionshøjskolens værksteder hænger sådanne store kompetencetavler med op-
listning af faglige og fagspecifikke delkompetencer.  
 
Alle elever er med på tavlen, og alle kan se, hvad værkstedet har konstateret, at hver især 
kan rent fagligt.  
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den unge får ved afslutningen af opholdet 
på produktionsskolen. 
 
Systemet fastholder altså ikke, hvornår 
eller hvor en bestemt delkompetence er 
tilegnet. Hertil kommer, at eleverne 
starter deres forløb med meget forskelli-
ge udgangspunkter, og endelig er afprøv-
ningen af de enkelte kompetenceelemen-
ter styret af den daglige reelle produkti-
on, altså ikke af en på forhånd fastlagt 
række af prøver.  
 
Alligevel har den rutinerede værksteds-
leder efter en tid på værkstedet sammen 
med den enkelte elev en klar fornem-
melse af den pågældendes kompetence-
niveau på de fleste relevante områder.  
 
For at kunne måle og vise de spring eller 
løft, som deltagerne i DI-projektet har 
gjort, har værkstedslederne på metal- og 
IT-værkstedet særskilt vurderet de en-
kelte projektdeltageres "status i ud-
gangspunktet" – altså på det tidspunkt, 
hvor eleven er blevet optaget i projektet.  
 
Den senere opnåede progression i kom-
petenceniveau er herefter vurderet på 
baggrund af dette udgangspunkt. 
 
Selve progressionen vises i kompetence-
løft (dvs. et spring fra ”ingenting” til 
”begynder”, fra ”begynder” til ”øvet”, fra 
”øvet” til ”rutineret”).   
 
Da læringen er styret af produktionen og 
til en vis grad også af personlige præfe-
rencer, er der naturligt en vis spredning 
i, hvad det er for kompetencer den en-
kelte har udviklet, men der er dog pri-

mært tale om fagspecifikke kompeten-
cer, der kan understøtte og pege frem 
mod  -   og vække lysten til  -   en videre 
uddannelse inden for fagområdet.    
 
 

Sammenligning af kompetenceløft 
hos en gruppe projektdeltagere 
 
Hvad der imidlertid direkte kan sam-
menlignes fra deltager til deltager ogher 
på 2 af værkstederne (metal og IT/
Medie), er antallet af kompetenceløft, 
hvilket er søgt illustreret i tabellen på 
den næste side. 
 
Man kan her konstatere en rimelig sam-
menhæng mellem, dels den periode, som 
den enkelte elev har været deltager i 
projektet, dels antallet af de kompetence-
løft, som eleven har opnået i denne peri-
ode. 
 
For hovedparten af deltagernes vedkom-
mende er der gået gennemsnitligt mel-
lem 5 og 15 dage mellem hvert kompe-
tenceløft.  
 
Det kan hermed konstateres, at deltager-
ne - trods meget forskellige udgangs-
punkter og forskelle i produktionsopga-
verne - alle sammen har lært noget fag-
ligt i et rimeligt sammenligneligt tempo. 
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Opgørelsen omfatter udelukken-
de værkstedsforløb, der tids-
mæssigt går fra 2013 og ind 
over 2014, og der er i opgørel-
sen af opholdslængden ikke ta-
get hensyn til ferieperioder eller 
andre former for fravær  
 
Tre af de viste deltagere – de 3 
nederste i tabellen - har tidligere 
haft længere ophold på det 
samme værksted og starter der-
for i opgørelsen på et noget hø-
jere udgangspunkt. Dette forhin-
drer dog ikke, at antallet af 
"dage pr. løft" falder pænt ind i 
normalbilledet.  
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De 2 grupper 
  
Den følgende rapportering om projekt-
deltagernes uddannelses– og beskæfti-
gelsesmæssige situation ved afslutningen 
af projektet sker med udgangspunkt i 
den tidligere omtalte opdeling af de i alt 
54 deltagere i 2 grupper, nemlig dels 
gruppen på 30 deltagere optaget fra pri-
mo 2013 til udgangen af 2014, dels 
gruppen på 24 deltagere optaget i løbet 
af første halvår 2015. 
  
 

Situationen for de første 30 pro-
jektdeltagere. 
  
Udgangspunktet for alle 30 deltagere 
ved starten af projektet var ønsket om at 
tage en teknisk erhvervsuddannelse med 

udgangspunkt i opholdet på et af de 2 
forsøgsværksteder på produktionshøj-
skolen: metal og IT/Medie. 
 
Ved udgangen af 2014 (november/
december 2014) blev der foretaget en 
status over samtlige 30 unges uddannel-
ses- og beskæftigelsesmæssige situation. 
Ved projektets afslutning ca. 6-7 måne-
der senere (juni 2015) er der foretaget 
en opfølgning af status for samtlige 30.   
 
Det er deltagernes uddannelses- og be-
skæftigelsesmæssige status på disse 2 
tidspunkter, der vises i de 2 tabeller. 
 
Desuden vil man på side xxx kunne se en 
samlet oversigt med en kort opsumme-
ring af de enkelte deltageres status i hen-
holdsvis november/december 2014 og 
juni 2015. 

Om ændringerne i deltagernes  
uddannelses– og beskæftigelsesmæssige 
situation under deltagelsen i projektet 

Selvom det ikke er nogen stor deltagergruppe, er 9 ud af 10 fortsat i akti-
vitet, enten i uddannelse eller i arbejde.  Og selvom vi er op imod er-
hvervsuddannelser med faldende antal ansøgere år efter år, har vi med 
gruppen nået et resultat, hvor næsten alle er kommet i gang med en for-
nuftig aktivitet på trods af, at de fleste i gruppen har skulle leve med eller 
overvinde forskellige former for og grader af faglige, personlige og socia-
le udfordringer på deres vej til uddannelse eller arbejde.  
Vel er der ikke tale om, at de fleste er kommet i gang med en teknisk er-
hvervsuddannelse, således som det var projektets overordnede mål, men 
der er dog en klar tendens i denne retning. 
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Status for de 30 deltagere  
ved afslutningen af projektet 
  
Det viser sig, at i juni 2015 er lige knapt 
en tredjedel (9) - lige så mange som i 
november/december - er i gang med en 
erhvervsuddannelse.  
 
3 er i gang med en EGU – 1 mindre end 
et halvt år før. Til gengæld er der nu 3 – 
tidligere kun 2 – i gang med en gymnasi-
al uddannelse.  
 
Hvor der i december var 12 i målrettede 
forløb på produktionshøjskolen, er det 
nu reduceret til 5. 

Nu er 4 i arbejde og 2 har søgt ind som 
værnepligtige; der var ingen i denne si-
tuation i december. 
 
Endelig er der også 2 ledige nu et halvt 
år efter, og der er en mere end for et 
halvt år siden, som det ikke er lykkedes 
at få aktuelle oplysninger om.  
 
Disse 4 tegner sig for 13% af den samle-
de gruppe på 30, hvoraf resten (87%) 
viser sig at være i en uddannelses- eller 
beskæftigelsesmæssig situation. 
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Det er langtfra alle, der er i gang 
med det samme som de var et 
halvt år tidligere 
 
Et nærmere studium ned i de enkelte 
deltageres situation med det halve års 
interval viser imidlertid en interessant 
udvikling.  
 
Det er nemlig ikke alle sammen nøjagtig 
de samme personer, der er i gang med 
det samme som et halvt år før.  
 
Som tabellen på næste side viser, så er 
der ud af de 9, der var i gang med en 
erhvervsuddannelse i december, ikke 

mindre end 4, der har opgivet EUD.  
De 3 af  dem er nu i arbejde og 1 er le-
dig.  
 
Hertil kommer, at nogle af dem, der var 
i gang med en bestemt erhvervsuddan-
nelse i december, nu er skiftet til en an-
den erhvervsuddannelse. 
 
I mellemtiden er der så 3 andre unge i 
denne gruppe, der er skiftet fra en EGU 
til EUD, ligesom der er 3, der er startet 
på EUD fra det målrettede forløb på 
produktionshøjskolen. 
  
Hvad specielt angår EGU er én af dem i 
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  Status december 2014 Status juni 2015 

K1 EGU Metalområdet EUD Landbrugsassistent 

K2 VUC/HF VUC/HF 

M1 EUD klejnsmed Afbrudt EUD. I arbejde. 

M2 EUD elektriker grundforløb EUD GF gennemført, men ingen praktik-
plads. I arbejde. 

M3 VUC/AVU VUC/AVU 

M4 EUD klejnsmed grundforløb EUD klejnsmed 

M5 EGU Metalområdet Uoplyst 

M6 Afbrudt projekt. Ledig Uoplyst 

M7 EGU IT support EGU IT support 

M8 EUD VVS Ledig. Planlagt optagelse KUU aug. 15 

M9 EUD klejnsmed skolepraktik EUD klejnsmed skolepraktik 

M10 Produktionsskole Metal Produktionsskole IT/Medie. Planlagt 
start EUD butik aug. 15 

M11 EUD dyrepasser EUD dyrepasser 

M12 EUD klejnsmed grundforløb EUD klejnsmed læreplads 

M13 Afbrudt projekt. Ledig. Værnepligtig. 

M14 Produktionsskole IT/Medie Produktionsskole IT/Medie 

M15 Produktionsskole Metal Produktionsskole IT/Medie 

M16 EUD IT-supporter grundforløb EUD IT-supporter skolepraktik 

M17 VUC Værnepligtig 

M18 HTX HTX 

M19 Produktionsskole Metal. Har afbrudt 
mesterlære som industritekniker. Søger 
praktikplads. 

I arbejde. Søger fortsat praktikplads. 
Overvejer anden uddannelse. 

M20 Produktionsskole Metal EGU Metalområdet 

M21 EGU metalområdet EGU gennemført. Arbejde ferieafløser. 

M22 Produktionsskole Metal EGU lagerområdet 

M23 Produktionsskole Metal Produktionsskole Metal 

K3 EUD Webintegrator EUD Webintegrator 

M24 Produktionsskole Metal Produktionsskole IT/Medie 

M25 Produktionsskole Metal Ledig 

M26 Produktionsskole Metal EUD klejnsmed PBE på PS 

M27 Produktionsskole IT/Medie EUD strøm og styring 

Samlet oversigt  
over de første 30 deltageres status  

i henholdsvis december 2014 og  i juni 2015 
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mellemtiden gået i arbejde (i øvrigt efter 
at have gennemført EGU), og en anden 
af dem har afbrudt (dennes aktuelle sta-
tus  er i øvrigt uoplyst).  
 
Til gengæld er der 2 i gruppen, der er 
startet på EGU fra det målrettede forløb 
produktionshøjskolen, så der nu er 3 i 
gang med EGU.  
 
Sammenfattende viser det sig, at situati-
onen er ændret for halvdelen af gruppen 
ved opgørelsen af deres status et halvt 
års tid senere, og at det også er tæt på 
halvdelen af de unge, der var startet på 
en erhvervsuddannelse, der i mellemti-
den har afbrudt og er kommet i arbejde 
eller blevet ledige.  

Baggrunden for de mange skift    
inden for et halvt års tid 
 
De mange ændringer på så kort tid er 
ikke noget ukendt fænomen hos unge, 
der endnu er på vej til at finde en ret-
ning i deres tilværelse, og som ofte – 
efter start på en uddannelse – kommer i 
nye overgangssituationer, som fører dem 
til nye beslutninger. 
 
Ændringerne kan have mange årsager 
eller forklaringer.  
 
Eksempelvis har 2 af dem i løbet af halv-
året gennemført grundforløbet, men har 
efterfølgende ikke fundet nogen praktik-
plads, hvorfor en har valgt at tage et ar-

Status nov/dec 2014 

  
  

Status juni 2015 

  
  

 
 

Antal 

EUD Arbejde 3 

EUD Ledig 1 

EGU EUD 1 

EGU Arbejde 1 

EGU Uoplyst 1 

Produktionsskole EUD 3 

Produktionsskole EGU 2 

Produktionsskole Ledig 1 

VUC Værnepligt 1 

Ledig Værnepligt 1 

Ledig Uoplyst 1 

ØVRIGES STATUS Status quo 14 

Oversigt over de uddannelses– og beskæftigelsesmæssige skift,  
som 16 af de 30 deltagere i gruppen har foretaget i  perioden siden november/

december 2014 og indtil  projektets afslutning i juni 2015. 
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bejde i stedet for en eventuel skoleprak-
tik eller fortsætte projektforløbet på 
produktionsskolen.  En anden giver ud-
tryk for overvejelser om at skifte uddan-
nelse.  
  
En tredje, der var kommet i arbejde, har 
i juli 2015 -  efter projektets afslutning - 
under udtrykkelig henvisning til sin del-
tagelse i DI-projektet bedt om produkti-
onshøjskolens assistance til et ulønnet 
virksomhedspraktik i en måned, idet han 
derefter forventer at have sikret sig en 
læreplads.  
 
Endelig kan personlige og sociale for-
hold af forskellig karakter naturligvis og-
så spille ind og føre til ændringer i unges 
uddannelses– og beskæftigelsesmæssige 
situation. 
  
 

Resultat: 9 ud af 10 er i aktivitet 
 
Selvom 30 projektdeltagere ikke er no-
gen stor gruppe, er der imidlertid tale 
om en gruppe unge, hvoraf ikke mindre 
end 9 ud af 10 fortsat er i aktivitet, en-
ten i uddannelse eller i arbejde.   
 

Selvom vi er op imod erhvervsuddannel-
ser med faldende antal ansøgere år efter 
år, har vi med denne gruppe nået et re-
sultat, hvor næsten alle er kommet i 
gang med en fornuftig aktivitet.  
 
Og det er sket på trods af, at de fleste i 
gruppen har skulle leve med eller over-
vinde forskellige former for og grader af 
faglige, personlige og sociale udfordrin-
ger på deres vej til uddannelse eller ar-
bejde. 

Vel er der ikke tale om, at de fleste er 
kommet i gang med en teknisk erhvervs-
uddannelse, således som det var projek-
tets overordnede mål, men der er dog en 
klar tendens i denne retning. 
 
Det skal endelig understreges, at der 
midt i arbejdet med projektet blev ved-
taget en ny EUD-reform, hvorfor vi på 
produktionshøjskolen som led i en revi-
talisering af hele projektet fik udviklet 
en i reformen anbefalet model for mål-
rettede forløb til erhvervsuddannelse – 
en model, som nu er sat centralt på 
dagsordenen på samtlige danske produk-
tionsskoler i samarbejde med Produkti-
onsskoleforeningen.  
 
 

Status for de resterende 24 unge: 
Alle på nær 1 er i aktivitet 
 
Den anden gruppe omfatter som nævnt 
de 24 unge, der er optaget i målrettede 
forløb i tiden efter nytår 2015. 
 
For denne gruppe har vi foretaget en sta-
tus, dels ved projektets ophør i juni 
2015, dels i forbindelse med rapport-
skrivningen i august måned, især for at 
konstatere, hvor mange af gruppen der 
var optaget på og startet på en erhvervs-
uddannelse efter sommerferien i forbin-
delse med EUD-reformens ikrafttræden. 
 
I tabellen nederst på næste side ses det, 
at en fjerdedel af gruppen er startet på 
EUD i august, og at en tredjedel af den-
ne gruppe nu er i gang med en erhvervs-
uddannelse. 
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I august er endnu én startet på EGU 
som planlagt, og yderligere 2 har valgt 
at tage et ordinært job. 
 
10 af de unge fortsætter i de målrettede 
forløb efter sommerferien. 
 
Samlet set er således 23 ud af de 24 
fortsat i aktivitet pr. august 2015, heraf 

10 i gang med en erhvervsuddannelse 
og 10 i målrettede forløb henimod en 
erhvervsuddannelse. 
 
På næste side ses i øvrigt en nærmere 
oversigt over de 24 unge, deres mål ved 
optagelsen i det målrettede forløb og 
deres status i henholdsvis juni og august 
2015. 
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Samlet oversigt  
over de resterende 24 deltageres status  

i henholdsvis juni og august 2015 

ID-nr. Produktionsskole-

værksted ved start på 

målrettet forløb 

Mål for forløb Status juni 2015 Status august 2015 

M28 IT/Medie EUD Mediegrafiker EUD mediegrafiker 
på PS (PBE) 

EUD mediegrafiker på 
PS (PBE) 

M29 Metal EUD Klejnsmed PS Metal Fortsat PS Metal 

M30 Metal EUD Klejnsmed Ophørt pga. mis-
brugsproblemer 

Ophørt pga. misbrugs-
problemer 

M31 Metal EUD Klejnsmed PS Metal Startet på læreplads 
som klejnsmed 

M32 Byg og Anlæg EUD Murer PS Byg og Anlæg Startet EUD Murer 

M33 Byg og Anlæg EUD Tømrer PS Byg og Anlæg Fortsat PS Byg og An-
læg 

K4 Køkken EUD Ernæringsassi-
stent 

PS Køkken Fortsat PS Køkken 

M34 IT/Medie EUD Tømrer PS Byg og Anlæg Startet EUD Tømrer 

M35 Metal EUD Transport og Logi-
stik 

PS Værftet (lager 
og terminal) 

Fortsat PS Værftet 

M36 Køkken EUD Ernæringsassi-
stent 

PS Køkken Fortsat PS Køkken 

M37 Byg og Anlæg EUD Murer EGU flisefirma Fortsat EGU 

M38 Byg og Anlæg EUD Tømrer PS Byg og Anlæg Startet EUD Tømrer 

K5 Pædagog EUD Pædagogisk assi-
stent 

PS Pædagog I ordinært job 

M39 Maler EUD Bygningsmaler PS Maler. Planlagt 
start EGU maler-
området aug. 15 

Startet EGU malerom-
rådet 

K6 Maler EUD Bygningsmaler EUD Bygningsmaler 
maj 15 

Startet EUD Bygnings-
maler 

M40 Køkken EUD Mekaniker, evt. 
EGU eller KUU først 

PS Køkken Fortsat PS Køkken 

M41 Værftet EUD Mekaniker PS Værftet Fortsat PS Værftet 

K7 Kontor EUD SOSU PS Kontor Fortsat PS Kontor 

M42 Metal EUD Mekaniker PS Metal Fortsat PS Metal 

M43 Værftet EUD VVS Afbrudt. Job på 
kursuscenter. 

Fortsat i ordinært job 

K8 IT/Medie EUD SOSU PS IT/Medie Startet EUD SOSU 

M44 IT/Medie EUD Butiksassistent PS IT/Medie Startet EUD Butiksassi-
stent 

K9 Maler EUD Bygningsmaler PS Maler Fortsat PS Maler 

M45 Metal EUD Butiksassistent PS Metal I ordinært job 
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De 3 unges start i DI-projektet 
 
I august 2013 begyndte Nicklas og Mike 
på Korsør ProduktionsHøjskoles metal-
værksted.  
 
De kom begge direkte fra folkeskolens 
9. klasse og kendte hinanden herfra. De 
var begge skoletrætte og havde haft en 
del fravær i folkeskolen.  
 
Nicklas var tilknyttet en mentor. De 
havde begge haft fritidsjobs, hvor de 
havde været stabile og vellidte. Begge 
ville gerne arbejde med noget praktisk 
og havde rodet med knallerter og værk-
tøj i fritiden.  
 
De havde begge metalværkstedet som 
deres første værkstedsønske, og det var 
knyttet direkte til et uddannelsesønske. 

Nicklas ville gerne uddannes til smed. 
Mike overvejede, om det skulle være 
mekaniker eller noget med metal, han 
ville uddannes til.  
 
En måneds tid senere begyndte Frederik 
på metalværkstedet. Efter folkeskolens 
9. klasse var han begyndt i 10. klasse for 
at få tid til at finde ud af, hvad han ville. 
Han fandt imidlertid hurtigt ud af at 10. 
klasse lignede den øvrige tid i folkesko-
len. Det var i al fald ikke det, han ville.  
 
Ved indskrivningen på produktionssko-
len var hans formål at ”arbejde og lære 
frem for at sidde og modtage undervis-
ning”.  
 
Han kom på metalværkstedet, fordi det 
var der, der var plads. Men han opdage-
de meget hurtigt, at det var spændende 

Historien om 3 unge  
projektdeltageres vej til uddannelse  

Historien om de 3 unge fra produktionsskolens metalværksted og om de-
res erfaringer med og vej gennem projektet fra produktionsskole til er-
hvervsuddannelse er skrevet på baggrund af interviews med dem selv og 
de lærere og vejledere m.fl., som har været involveret undervejs.  
Uden den målrettede indsats, som kendetegner DI-projektet, var det for-
mentlig kun den ene af de 3 unge, der havde søgt ind på smedeuddannel-
sen. Nu er de alle 3 godt på vej i uddannelsen med baggrund i den målret-
tede faglige og personlige forberedelse, de har gennemgået på produkti-
onsskolens metalværksted.  
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at arbejde med metal og lære at bruge 
forskellige maskiner og værktøjer.  
 
Alle tre var i begyndelsen ustabile, hvad 
angik fremmøde. For Nicklas og Mike 
blev det ret hurtigt bedre, men Frederik 
blev ved med at være ustabil på trods af 
jævnlige samtaler med lærerne og vejle-
deren om vigtigheden af at komme hver 
dag.  
 
Alligevel var der ikke tvivl om, at Nick-
las Mike og Frederik ville kunne profite-
re af Projekt Nye Spor til Teknik, da de 
havde interesse for faget og deres hæn-
der ’vendte rigtigt’, som lærerne siger.  
 
Et år senere, i august 2014 begyndte de 
alle tre på Teknik og Metalskolen på 
EUC Selandia med det formål at blive 
klejnsmede.   

 

Arbejdet og udviklingen på metal-
værkstedet 
 
Nicklas, Mike og Frederik kom til at ar-
bejde med mange forskellige produktio-
ner på metalværkstedet. Der blev lavet 
metalrammer til højbede, fodboldmål, 
grill og borde til planter i et orangeri. 
Partiet Venstre fik fremstillet en række 
stålkraner i partiets farver, der skulle 
bære deres bannere, alt imens der også 
skulle arbejdes med interne opgaver på 
skolen. 
 
Nicklas og Mike blev med tiden nogle af 
de elever på metalværkstedet, der kend-
te arbejdsgangene og kunne tage ansvar 
for opgaver, der skulle laves og afleveres 

til kunder. Det at få ansvar for et stykke 
arbejde, har været betydningsfuldt. At 
man bliver set som en, man kan regne 
med. Mike siger, at det bliver man stolt 
over, og det giver en lyst til at påtage sig 
mere ansvar.  
 
Noget af det fede ved arbejdet, var at 
lave noget, der skulle bruges rigtigt. Læ-
rerne på værkstedet fortæller, at Frede-
rik tog et kvantespring, da han første 
gang skulle aflevere noget til en kunde 
og forlange en bestemt pris for det. Så 
besluttede han selv lige at pudse det en 
ekstra gang.  
 
Nicklas påtog sig også hurtigt at hjælpe 
nye kammerater på værkstedet, der ikke 
var rigtigt inde i tingene endnu. Som han 
selv siger: ”Man havde jo også selv været 
ny en gang.”  
 
Når de tre skal beskrive deres tid på me-
talværkstedet, så er det gennemgående 
træk, at de har lært en masse fagligt. 
Som Mike siger: ”Altså da jeg startede 
nede på produktionshøjskolen, da vidste 
jeg ikke, hvordan man brugte et svejse-
værk. Jeg vidste ikke, hvordan man 
brugte noget som helst. Da jeg gik ud fra 
produktionshøjskolen, da kunne jeg jo 
nærmest det hele, da havde jeg fået lov 
til at bruge alle maskiner og værktøj.” 
 
På produktionshøjskolen bruger alle 
værksteder kompetencetavler. De angi-
ver hvad eleverne kan inden for værkste-
dets faglige discipliner og på hvilket ni-
veau. Tavlerne var også med til at synlig-
gøre drengenes udvikling for dem selv.  
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Som Nicklas siger: ”Man kunne følge for-
bedringerne fra man startede til slut, 
hvad man kunne blive bedre i, og hvad 
man var god i, og hvad man kan hjælpe 
andre med. 

 

Forskellen på produktionsskolens 
metalværksted og teknisk skole 
 
Ifølge Nicklas, Mike og Frederik er den 
store forskel mellem arbejdet på produk-
tionshøjskolen metalværksted og under-
visningen på teknisk skole, at man på me-
talværkstedet arbejdede for rigtige kun-
der. Så snart man havde lært det helt 
grundlæggende: klippe ud og svejse sam-
men, kom man i gang med at arbejde 

sammen med mere erfarne elever om 
kundeopgaver, f.eks. fremstilling og op-
sætning af nødtrapper.  
 
Det var da også de konkrete arbejdsopga-
ver, der overbeviste dem om, at det var 
klejnsmede, de ville være.  
 
At de lærte så meget på produktionshøj-
skolen betød, at det godt kunne føles lidt 
som at starte forfra på teknisk skole, 
hvor man skal lave en lang række grund-
læggende øvelser. Det har nu ikke slået 
de tre ud af kurs. De må bare, som Mike 
udtrykker det, ’bide i det sure æble’. Og 
så kan de se, at de trods alt også forfiner 
nogle af deres teknikker. 
 

Det hjælper med en god overlevering  
fra produktionsskole til erhvervsskole 

 
 

I december 2014 afsluttede Nicklas, Mike og Frederik deres grundforløb med et indivi-
duelt grundforløbsprojekt.  
 
Spørger man Jens Peter Christensen, deres faglærer og vejleder på CEU Selandia, er 
han ikke i tvivl om, at de alle 3 består. Et par af dem endda med et meget fint resultat.  
 
Frederik og Mike laver hver et bålsted, Nickjas en bænk, hvor han også inkorporerer 
træ. Jens Peter Christensen fremhæver især Mike for hans omhyggelighed, sans for 
formgivning og færdigheder i også mere komplicerede pladeudfoldninger.  
 
Som faglærer og vejleder på erhvervsskolen er samarbejdet med produktionsskolen 
vigtigt for at kunne gøre arbejdet godt. Jens Peter Christensen peger især på overleve-
ringen fra produktionsskole til erhvervsskole. Især med unge, der kan have personlige 
udfordringer og meget fravær, hjælper en god overlevering ham til at vide, hvad han 
skal være opmærksom på. På den måde kan han være på forkant i forhold til at støtte 
eleverne.  



 

88 

I starten var grundforløbet struktureret 
med skiftevis en uge på smed og en uge 
på industritekniker.  
 
Selvom de alle tre vidste, at de ville være 
smede, så syntes de, det var fedt at lære 
f.eks. at dreje inde på industriteknik. … 
noget med, at kunne lide at lære … 
 

 
Vigtigheden af at holde ved… 
 
På Mike, Nicklas og Frederiks grundfor-

løb på Selandia er mange allerede faldet 
fra, så hvorfor er det lykkedes de tre at 
holde ved?  
 
Spørger man dem selv, er de sikre på, at 
det forudgående forløb på produktions-
højskolen har haft betydning.  
 
Nicklas har haft lettere ved opgaverne på 
teknisk skole, og alt det han har lært på 
produktionshøjskolen har været med til 
at overbevise ham om, at det er den her 
uddannelse, han gerne vil have, og det 

 
 

Temahæfte 
 

Historien om 3 af de unge  
projektdeltagere på  

produktionsskolens metalværk-
sted og om deres erfaringer 

med og vej  
gennem DI-projektet  
fra produktionsskole  

til erhvervsuddannelse,  
belyst ved interviews  

med dem selv og  
de lærere og vejledere m.fl., 

som har været 
involveret undervejs. 

 
Den fulde udgave af  

de 3 unges historie er trykt som 
selvstændig publikation  

af Produktionsskoleforeningen 
til brug for formidlingen  

af DI-projektet og erfaringerne 
herfra og kan ses på  

Produktionsskoleforeningens 
hjemmeside. 
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Vigtigt at hjælpes ad på tværs af skoleformerne,  
så de unge får succes 

 
Erhvervsskolens vicedirektør har i interview udtalt følgende:  
 
”Når vi hjælpes ad på tværs af skoleformerne, så kan vi motivere de unge til ud-
dannelsesvalg, der også giver dem succes videre frem i livet.  
 
Af de tre drenge, var det formentlig kun Nicklas, der havde søgt ind på vores 
smedeuddannelse. Nu kan vi gøre dem alle tre til smede, fordi Korsør Produkti-
onshøjskole har gjort så glimrende et forarbejde”.  

hjælper ham igen til at fokusere på opga-
verne.  
Mike fandt gennem de konkrete opgaver 
på metalværkstedet frem til, at det var 
klejnsmed, han ville være.  
 
Selvom han havde snuset til forskellige 
fag i brobygningsforløb, så var det noget 
helt andet på metalværkstedet, hvor man 
fik lov til at arbejde over længere tid 
med rigtige opgaver.  
 
Han lærte rigtig meget på produktions-
højskolen. Hvis han ikke havde haft den 

faglige ballast, ville han have arbejdet 
meget langsomt og være kommet bagud 
på teknisk skole. 
 
Frederik mener at, uden året på produk-
tionshøjskolen ville han hurtigt være 
kørt død i teknisk skole.  
 
På produktionshøjskolen fik han lov til at 
lære i sit eget tempo, og der var en me-
get stor tålmodighed, også med hensyn 
til hans fravær. Året gjorde ham mere 
moden, og han fandt ud af, hvad han vil.      
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