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Forord
Omtrent halvdelen af landets produktionsskoler tilbyder en eller flere uddannelser indenfor den produktionsskolebaserede erhvervsuddannelse. På landsplan
handler det om ca. 300 elever, der er eller har været i gang med en PBE. Det er
unge, der i udgangspunktet ikke kan gennemføre en erhvervsuddannelse, men
som med den ekstra støtte og den praktiske tilgang, der kendetegner PBEen,
får et svendebrev på samme niveau som en ordinær uddannelse. Uddannelsen
tilbydes i samarbejde med erhvervsskolen, der er den uddannelsesansvarlige
institution.
Produktionsskoleforeningen arbejder for, at endnu flere produktionsskoler tager
PBE-elever, og dermed er med til at opfylde målsætningen om at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse.
I dette hæfte kan du møde 4 unge, der er godt i gang med deres produktionsskolebaserede erhvervsuddannelse. De fortæller om deres uddannelse, og de
giver gode råd til andre, der får en tilsvarende mulighed. De 4 lærlinge går på
henholdsvis Hobro Produktionshøjskole, Randers Produktionshøjskole og Korsør
ProduktionsHøjskole. Du kan også læse om Produktionsskolen Sydfyns Erhvervsforskole og de tanker, ledelse og linjeledere gør sig om det at have lærlinge.
Lærerne fra alle fire skoler giver en række gode råd til arbejdet med lærlinge.
Erfaringen siger, at det kan være svært at komme i gang med at have lærlinge på
et værksted, og der kan være mange usikkerhedsmomenter for den enkelte lærer.
Lærerne er enige om, at når alt gøres op, så er det en fordel at have lærlinge på et
værksted, og de nævner blandt andet følgende gode grunde:
• Lærlingene giver både mere flow i opgaverne og mere kontinuitet på værkstedet.
• Gennem lærlingene løftes den faglige standard på værkstedet og hos værkstedets øvrige elever.
• Den altoverskyggende fordel er, at en række unge mennesker, som ellers aldrig
ville have fået en uddannelse, får det gennem PBE.
Endelig får du bagest i hæftet henvisninger til mere information, samt en kort
oversigt over de grundlæggende principper for den produktionsskolebaserede
erhvervsuddannelse sammen med lovens ordlyd.
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”Her får man lov at lære en masse”
– Mads Testrup Nielsen – cater lærling på
Hobro Produktionshøjskole
Mads er 20 år og i lære som cater på Hobro Produktionshøjskole. Han begyndte
sin uddannelse 1. januar 2013 og skal på sit 2. hovedforløb i januar 15. Skolen
samarbejder med Tech College Ålborg om forløbet.
Mads viser rundt i køkkenet. Det er fredag, der skal laves bestillinger ud af huset
og smøres sandwichs til skolens elever. Ellers bruges fredagen til oprydning og
grundig rengøring i køkkenet, der er indrettet i en række adskilte arbejdsstationer: koldt og varmt køkken, bagning, rengøring af grøntsager og forberedelse af
kød, og så selvfølgelig opvasken.
Det kolde køkken kaldes også lærlingekøkkenet. Det er her, lærlingene arbejder
med bestillinger ud af huset eller til særlige arrangementer på skolen. Her skal
man kunne arbejde nogenlunde selvstændigt. Mads viser sin hjemmelavede
roastbeef frem. Køkkenet gør meget ud af, at lave mange ting fra bunden, så
når lærlingene kommer på skoleforløb på teknisk skole, har de et forspring hvad
angår materialekendskab og praktiske rutiner.
Egentlig troede Mads, at han skulle være IT supporter, men det lykkedes ikke, og
på produktionsskolen fik han lyst til at uddanne sig indenfor levnedsmiddelbranchen. Hans søster var i lære som cater på produktionshøjskolen, og det var en af
grundene til, at han besluttede sig for at komme og se, om produktionsskolen var
noget for ham.
Til rundvisningen nåede han aldrig længere end til køkkenet. Lærernes måde at
være på var så smittende, at han straks besluttede, at han ville prøve køkkenet.
’Kan du starte med det samme?´ spurgte de. Han startede næste dag med at bage
boller. Og pludselig huskede han, hvor glad han havde været for at hjælpe sin mor
i køkkenet som barn. Efter ½ år blev Mads spurgt, om han havde lyst til at komme
i lære. Han bad om betænkningstid til næste dag, og tog hjem og snakkede med
forældrene. ’Har du lyst til det?’ spurgte de. Og det havde han.
Køkkenet forsøger at få lærlingene til at følges ad 2 og 2, så de har hinanden at
støtte sig til – også på skoleforløbene. Mads startede sammen med Alex, der
senere hoppede fra. For Mads har der ikke været tvivl om, at han skulle fortsætte.
Også selvom det kan være lidt irriterende, at man ikke stiger i løn ligesom andre
lærlinge. Til gengæld får man lov til meget på skolen, og alt efter sæson lærer
man mere om råvarerne end andre lærlinge gør. Man tager ud og plukker ramsløg
eller hjem til læreren Kenneth og ser på de specielle grøntsager i hans urtehave.
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Lærerne har bedre tid til at forklare og vise ting. Og på den anden side, bliver man
også selvstændig som lærling, fordi produktionsskoleeleverne også kræver lærernes tid og opmærksomhed.
Den store fordel for Mads ved et lærlingeforløb på produktionsskolen er, at man –
bortset fra den faglige læring – lærer at håndtere sig selv i forskellige situationer.
Og selvom man måske ikke har et direkte pædagogisk ansvar i forhold til køkkenets elever, så har man det alligevel lidt, og skal gerne være et forbillede for dem.
Mads’ gode råd til andre unge, der får tilbudt en PBE:
• Overvej om du har brug for det. Alt andet lige er det måske bedre at have en
almindelig læreplads, hvor man ikke skal kæmpe imod fordomme om produktionsskoler.
• Overvej, om du vil det 100%. Det er man nødt til, hvis man skal gennemføre det,
og ikke skuffe dem, der har givet en chancen.
• Lyt til lærerens råd – også når du egentlig ikke gider høre på dem.
• Vær aktiv, f.eks. ved at søge information på nettet.
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Fordele og udfordringer
– hvad siger lærerne:
En udfordring kan være, at der ikke er varierede opgaver nok. Så må man ind imellem udtænke mere avancerede løsninger, så lærlingene får anledning til at lære
det, der skal læres:
• ”F.eks. skulle vores bygge/anlæg bygge nogle skure på havnen. Så lavede de et af
dem i bindingsværk, selvom der bare skulle knaldes plader udenpå. Så fik tømrerlærlingen anledning til at lære det.” (lærer, Korsør)
• Det fede er, at man kan følge lærlingen i længere tid, end den almindelige produktionsskoleelev. Og når man så tænker, hvad der kan nå at ske i et produktionsskoleforløb. Så kan der ske meget mere i et lærlingeforløb. (lærer, Hobro)
• ”Den altoverskyggende fordel er, at en række unge mennesker, som ellers aldrig
ville have fået en uddannelse, får det!” (lærer, Randers)
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Den gode lærling – hvad siger lærerne:
”Det er vigtigt, at den unge selv ’får øje på faget og ser, at her er der noget, jeg
kan bruge til noget.’ At han spørger ind og interesserer sig for faget, en der synes
at ’det her virker spændende’.” (lærer, Korsør)
”Noget af det vigtigste er måske, at kemien passer. Man skal kunne holde ud at
arbejde sammen med eleven i 3-4 år.” (lærer, Randers)
”Han skal vise interesse for faget og være stabil. Det her handler også om lærerens
faglige stolthed. Den faglige standard på værkstedet skal løftes gennem lærlingene.” (lærer, Hobro)
Hvem kan blive optaget som PBE lærling?
Ifølge loven er adgang til PBE betinget af ”at en produktionsskole i forbindelse med gennemførelse af et produktionsskoleforløb har vurderet, at
eleven ikke har de faglige, personlige eller sociale forudsætninger, der er
nødvendige for at gennemføre en erhvervsuddannelse med uddannelsesaftale.” (§ 66 q)
De elever, der bliver optaget som PBE lærlinge har typisk brug for mere tid
og for en anden og mere praktisk måde at lære på. Det er fx unge, der:
• gerne vil have en erhvervsuddannelse, men ikke selv ser det som realistisk
mulighed
• ikke formår socialt og/eller fagligt at holde trit med ‘gennemsnittet’
• har svært ved at begå sig i uddannelsesmiljøet på de store erhvervsuddannelser
• lærer langsomt og har brug for andre indlæringsmetoder, hvis det skal
lykkes for dem
• i perioder har brug for meget mere social støtte end de kan forvente at
få på en almindelig erhvervsskole eller i en praktikplads på en privat
virksomhed
Men det er også elever, som produktionsskolen vurderer, har tilstrækkeligt
med evner, modenhed og motivation til at kunne gennemføre uddannelsen.
De fire PBE lærlinge, portrætterede i dette hæfte, har i deres lærlingeforløb
gennemgået en udvikling, der har ført dem frem til at være i stand til at
aflægge svendeprøve på lige fod med andre lærlinge indenfor det pågældende fag.
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”Her laver vi lige det, jeg godt kan lide”
– Nikolaj Brandt – bådebyggerlærling på
Korsør ProduktionsHøjskole
Nikolaj er 21 år og bådebyggerlærling på Korsør Produktionshøjskole. Han er på
vej på sidste hovedforløb på Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød og er færdig
med sin svendeprøve til jul. På produktionshøjskolens værksted, er han i gang
med sin sidste opgave, en lille klinkbygget jolle i lærketræ med køl og agterspejl i
eg. Han og en af skolens elever er ved at høvle de sidste to bord til. Når de og svøbene er sat i, kan man fjerne skabelonen, der har angivet jollens facon. Da Nikolaj
har instrueret eleven i, hvordan han skal gå videre, har han tid til at snakke.
Nikolaj havde oprindeligt tænkt sig en uddannelse som automekaniker, men opgav. Så hans mor sendte ham på produktionsskolen, da hun blev træt af at have
ham siddende derhjemme. Egentlig var Træ og Sejl værkstedet kun hans anden
eller tredje prioritet, men da han først var begyndt på værkstedet, kunne han ikke
tænke sig andet, fordi: ”Her laver vi lige det, jeg godt kan lide”, som han siger.
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Men hvordan fandt han egentlig ud af, at han skulle være lærling? Nikolaj griner:
”Jamen det gjorde jeg jo heller ikke, det var Christian (værkstedslæreren), der gjorde”. Nikolaj fik tilbudt lærepladsen, da den blev ledig, men brugte en måneds tid,
til at tænke over tilbuddet og snakke det igennem med sin familie. Hans betænkelighed gik på, at det var en læreplads på en produktionsskole. For selvom han
var glad for at være på skolen, så var han ikke super stolt ved at fortælle andre, at
han gik på det, der i manges øjne er en taberskole.
Den betænkelighed er han nu kommet over, i dag synes han, han har en god læreplads, hvor han får lov til både at prøve mange forskellige ting og at fordybe sig
i det, han interesserer sig for. Det er i modsætning til mange af hans kammerater
på teknisk skole, der først og fremmest skal tjene penge til mester. Og han kan da
også sagtens måle sig med dem i opgaverne på teknisk skole, hvor han får rigtig
gode karakterer.
At lønnen ikke stiger gennem læretiden er ikke optimalt, men med lidt hjælp fra
familien klarer han det økonomisk, og synes at det er underordnet i forhold til at
have så god en læreplads.
Mens Nikolaj viser rundt på værkstedet, siger han, at det her er en rigtig god
arbejdsplads. Man er gode kammerater, og lærerne er gode til at give eleverne lov
til at øve sig og lære i deres eget tempo. Man kan altid komme og sige, hvis der
er noget, man ikke kan finde ud af. Og så har det været godt at mærke, hvordan
han i sin læretid har fået flere og flere opgaver og fået mere og mere ansvar for
opgaver på værkstedet.
Når han ser tilbage på sin læretid, så synes Nikolaj ikke han udnyttede de første
par år godt nok. Den gang gik det rigtig meget op i fester og sjov i weekenderne,
og han arbejdede for ustabilt. Det er en af grundene til, at det er super vigtigt for
ham at få arbejde, hvis ikke som bådebygger, så måske som snedker eller noget
andet. Men foreløbig skal han aftjene sin værnepligt. Det kommer til at foregå i
marinen, først på Flådestationen i Frederikshavn og derefter på Kongeskibet Dannebrog, hvor de er rigtig glade for at have fagfolk med ombord.

10

Nikolajs gode råd til andre unge, der får tilbudt en PBE:
• Tænk dig om: kan du lide skolen og værkstedet? Husk, at du skal være der i lang
tid!
• Kan du lide læreren? Husk, at du skal arbejde sammen med ham i lang tid!
• Tag dig sammen!
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”Det er det, jeg går efter – at blive god til
tingene”
– Simon Lassen og Mathias Lybæk
– i lære som ejendomsserviceteknikere på
Randers Produktionshøjskole
Mathias er færdig med sit grundforløb og Simon skal på 3. hovedforløb midt i
november. Randers Produktionshøjskole arbejder sammen med Århus Tech om
uddannelse af ejendomsserviceteknikere.
Ejendomsservice på Randers Produktionshøjskole er godkendt til 6 lærlinge. De 6
følges i princippet ad 2 og 2, på den måde kan de støtte hinanden. Deres læreforløb er forskudt, og det betyder, at de, der er længst i forløbet kan hjælpe de,
der ikke er så langt. For værkstedet er det godt at have flere lærlinge i forskudte
forløb. Det stabiliserer værkstedets arbejdskraft og gør, at man kan tage mange
eksterne opgaver.
Værkstedet har blandt andet en fast aftale med kommunen, om at gøre lejligheder for flygtninge klar til indflytning. Det vil sige at hente møbler og andet inventar, pakke det ud og sætte det op sammen med lamper mm. Værkstedet klipper
også hæk og slår græs for eksterne kunder. Der er kun muligt at have så mange
opgaver, fordi lærlingene kan fungere som tovholdere og tage ud enten sammen
eller sammen med et par elever til de opgaver, de har prøvet mange gange før.
Samtidig er de mange eksterne opgaver vigtige, hvis der skal være arbejde nok til
lærlingene.
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Muligheden for at få en uddannelse på produktionsskolen er kendt i lokalområdet, og nogle unge søger ind på skolen netop af den grund. Det var Mathias’
forældre, der mente, det var en god ide at gå på produktionsskolen, hvor han fik
hjælp til at tage 9. klasses afgangsprøve og efterfølgende fik en læreplads.
Simon manglede også 9. klasses afgangseksamen. Han søgte ind på skolen for at
forbedre sit dansk og matematik, så han kunne tage afgangseksamen og komme
på handelsskolen. Da han var rundt og se skolen syntes han, at Ejendomsservice
var det værksted, der passede ham bedst. Og da han senere fik tilbudt en læreplads, sagde han ja tak.
Værkstedet bruger kombinationsforløbet på teknisk skole til at afprøve om et
PBE-forløb er det rigtige for den unge. Hvordan klarer han miljøet og undervisningen på teknisk skole? Og tror teknisk skole på, at en uddannelse er realistisk. Først
når begge parter siger ja skrives der lærekontrakt. Den grundlæggende praktiske
oplæring foregår dels på teknisk skole, dels på produktionsskolen. Der er et meget
nært samarbejde mellem de to skoler, og man har lavet en aftale om, hvilke dele
af oplæringen, der foregår på teknisk skole og hvilke på produktionsskolen. Men
hvad er egentlig forskellen på at være på teknisk skole og på produktionsskole?
Simon: ”På teknisk skole sidder du meget stille. Du laver faktisk ikke ret meget. Du
sidder foran en computer og skriver opgaver og rapporter.”
Mathias: ”Ja, der er meget mere teori.”
Simon: ”Der er ikke ret meget praktisk. Men der skal jo være en baggrund for det,
man gør, så det er vel godt nok. Men folk lærer jo bedst gennem hænderne.”
Mathias: ”Det er jo godt at få noget praktisk erfaring. Herude på værkstedet kan
du få lov at lave flere fejl end i en virksomhed. Du får lov at lære det hele stille og
roligt, og du risikerer ikke at blive smidt ud, hvis du laver fejl.”
Simon: ”Jeg ser det ikke så meget som en skole, hvor jeg skal lære noget. Jeg ser
det mere som et sted, hvor jeg skal skabe erfaring. Man skal lære og lære af sine
fejl. Det går jeg efter, at blive god til tingene.”
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Men hvad betyder det egentlig, at Simon og Mathias først har været elever på
værkstedet? Mathias siger: ”Så er du mere klar til at blive lærling. Ellers skulle du
måske først have en periode, hvor du skulle blive klar.”
Der er en meget høj fremmødeprocent på værkstedet, både for elever, og lærlinge. Ifølge Simon er det noget med at holde af sit arbejde; ”altså jeg er glad, hver
morgen, jeg står op,” som han siger. Og så handler det også om, at hvis man ikke
kommer hver dag og er aktiv, så er man heller ikke med i fællesskabet på værkstedet – i kliken, som Simon kalder det.
De er begge glade for arbejdet, fordi det er så alsidigt. Man kan gå fra at lave tømrerarbejde til at lave anlægsarbejde. Men det er selvfølgelig ikke alle opgaver, der
er lige interessante: ”Altså sådan noget med rengøring, det er ikke lige mig. Og
det er der faktisk en del af heroppe”, siger Mathias. Men så er man nødt til at ’tage
det sure med det søde’, som Simon siger. På spørgsmålet, om de vil anbefale PBE
til andre unge, svarer de klart og enstemmigt: ”Ja, helt sikkert!”
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Simon og Mathias’ gode råd til unge, der får tilbudt en PBE:
• Sig ja, der er mange, der kæmper for at få en læreplads ude i virksomhederne,
uden at det lykkes for dem.
• Det er bare med at holde ved.
• Det er nemt nok, bare man laver noget og kommer hver morgen.
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Samarbejdet med EUD – hvad siger lærerne:
”Jeg er i løbende kontakt med skolen. Det er så lille et fag, at man nærmest er en
klub, hvor alle kender alle. Skolen er glade for PBEen, for dem er det her en måde
at få 2 ekstra bådebyggere udlært pr hold. (lærer, Korsør)
”Samarbejde med teknisk skole er den største udfordring. Men når man først
er kommet gennem det administrative lag, så fungerer samarbejdet på gulvet
udmærket. Så bliver det til levende mennesker, når vi kommer derned.” (lærer,
Hobro)
”Vi er i god kontakt med teknisk skole. De kommer her og besøger os, og vi tager
derind. Men vi lægger et stort arbejde i det!” (lærer, Randers)

Eksempel på fagfordeling mellem produktionsskolen og erhvervsskolen
om den grundlæggende praktiske oplæring i PBE indenfor Transport og
Logistik. Den konkrete fordeling aftales mellem produktionsskolen og erhvervsskolen. Bemærk at indholdet er udformet før erhvervsskolereformen.
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”Vi vil gerne være en attraktiv skole og en
reel medspiller på uddannelsesbanen”
– PBE på Sydfyns Erhvervsforskole
På Sydfyns Erhvervsforskole var man med i lærlingeforsøget, der gik forud for
PBE’en, og fortsatte med at have lærlinge også efter lovens ikrafttræden. Skolen
er godkendt til at uddanne tømrere, gastronomassistenter, catere, mekanikere,
serviceassistenter, ejendomsserviceassistenter og kontorassistenter. Pt. er der 8
lærlinge og der er 3 nye på vej indenfor de næste måneder. Det er ambitionen, at
alle værksteder eller linjer, som de kaldes på skolen, på sigt skal være godkendte
til lærlinge. Dog har man valgt pt. ikke at uddanne tømrere, men værkstedet medvirker til uddannelsen af ejendomsserviceassistenter.
Hvad siger ledelsen: Pædagogisk leder Hans Erik Hansen
Overordnet ser skolens ledelse mindst 3 grunde til at have lærlinge: En strategisk,
en økonomisk og en pædagogisk. Souschef og pædagogisk leder Hans Erik Hansen siger: ”Vi vil gerne være en attraktiv skole og en reel medspiller på uddannelsesbanen. Lærlinge giver en stabil indtjening for skolen, så de er også med til at
sikre vores økonomi. Og så er lærlingene ikke mindst med til at højne den faglige
kvalitet og stabilitet på værkstederne.”
Hans Erik ser mange andre gevinster ved at have lærlinge. En af dem er sidemandsoplæringen mellem lærling og elev. Det praksisfællesskab kommer nogle
gange til at fungere bedre end mellem elev og lærer, fordi lærlingen kan blive et
mere realistisk forbillede for en ung. En anden gevinst er det faglige løft, linjelederen får i samarbejdet med kontaktpersonen på teknisk skole.
Ledelsen skal støtte lærerne i arbejdet
Mange lærere er i udgangspunktet skeptiske over at skulle uddanne lærlinge på
værkstedet, så hvordan kan en skoleledelse støtte lærerne i opgaven? Hans Erik
siger: ”For det første fik vi skabt en kontaktlærerordning på erhvervsskolen, så
vores lærere ikke følte, at de stod alene med opgaven.
For det andet satte vi midler af i hvert værksteds budget til ’lærlingeudgifter’. Lærerne har fuld råderet over pengene, og det har været meget fagspecifikt, hvordan
de er belvet brugt, det kan f.eks. være til opgradering af værktøj.
Hvert kvartal har vi møde for de linjeledere, der har lærlinge. Her bliver der gjort
status over, hvordan det går, så man kan lære af hinandens gode erfaringer og
undgå at gentage de dårlige. Henvendelser til det faglige udvalg eller omkring
samarbejdsaftaler og tillægsaftaler er jeg inde over. Det skal linjelederen ikke stå
alene med. Endelig har vi en vejleder med ekspertise i PBE, som linjelederne kan
henvende sig til.”
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Men selvfølgelig er der også udfordringer i arbejdet. Hans Erik siger: ”En fare kan
være, at en linje begynder at lege ’minierhvervsskole’, og overtage teoriundervisningen. Det mener jeg er helt forkert. Hos os, skal lærlingen have lov til at arbejde
(med teorien) i praksis.” Og så er det en udfordring, at finde den rigtige position
for lærlingen, der nu er ansat, men alligevel ikke er medarbejder på lige fod med
de øvrige ansatte.
Hans Eriks råd til skoler, der vil have PBE
• Det er nødvendigt at vi læser lovgivningen og bekendtgørelserne, hvis vi vil det
her!
• Man skal have de rigtige produktioner og nok af dem.
• Man kan med fordel begynde med 1. trin i en uddannelse (f.eks. ejendomsmedhjælper) og hvis det går godt derefter 2. trin (f.eks. ejendomsservicetekniker)
• Man skal støtte sine lærere, men man skal også lade dem tage ansvaret på deres
eget område – det faglige.
• Man er nødt til at overveje, hvor og hvordan man kan have PBE lærlinge på egen
skole.
• Man skal prioritere tiden og ressourcerne til det. Og det skal synliggøres, f.eks. i
virksomhedsplanen.
• Man skal respektere, at det kræver et stykke arbejde for læreren.
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Hvad siger linjelederne: Silke Lütgens fra Levnedsmiddellinjen og Kirsten Duelund Hansen fra Pædagog, SOSU & Sundhed
Levnedsmiddellinjen er en af de værkstedslinjer, der har været med fra begyndelsen i PBE arbejdet. Linjen er godkendt til 4 lærlinge indenfor gastronomassistent
og cater. På landsplan har netop køkken/kantine værkstederne haft forholdsvis
let ved at sætte gang i PBE arbejdet, bl.a. fordi der er en stabil og forholdsvis stor
daglig produktion med mange relevante arbejdsopgaver.
Alligevel har Silke Lütgens følt det som en stor opgave at påtage sig ansvaret for
at have lærlinge samtidig med ansvaret for produktionsskoleeleverne. Silke er en
af de lærere, der gerne vil bruge mere tid på at arbejde med teorien, og det er en
af hendes personlige udfordringer, at ledelsen ikke ser det som linjens opgave,
men som teknisk skoles. På produktionsskolen skal lærlingene først og fremmest
lære gennem det praktiske arbejde.
Pædagog, SOSU & Sundhed fik deres første to serviceassistent lærlinge i 2013 og
er nu på vej til at skrive kontrakt med den tredje. For linjen var den største udfordring at finde et relevant uddannelsesområde. Det var først på en inspirationstur
til en anden skole, at man fik øjnene op for serviceassistenterne. Da ideen først var
der, stod det klart, at Kirsten Duelund Hansen og hendes kollega, der henholdsvis er uddannede sygeplejerske og pædagog, til sammen fint kunne dække den
faglighed, der skulle arbejdes indenfor. Det var også let at finde relevante opgaver
for lærlingene på linjen.
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Da Kirsten i forvejen havde erfaring med uddannelseskoordinering var hun ikke
særlig nervøs for at påtage sig et uddannelsesansvar. Men det har været alfa og
omega for succesen, at hun har fået en glimrende samarbejdspartner på AMU
Sydfyn. De to har sammen fundet en form, der passer på det institutionelle niveau
og for lærlingene.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at en lærling er en ekstra arbejdsopgave – især i starten er man nødt til at lægge ressourcer i det. Men med tiden får
man erfaringer og skal ikke begynde forfra med hver ny lærling. Og der er også
fordele. Silke siger, at: ”Når man får de rigtige lærlinge, der forstår at tage fra og
passe deres ting, så er de en stor hjælp i køkkenet. De får ansvaret for en række af
de daglige opgaver, og det betyder, at der bliver mere ro i køkkenet og tid til de
elever, der kræver lidt ekstra.”
Silke og Kirsten peger samstemmende på en udfordring: Det er vigtigt for lærlingen, at finde sin nye rolle i forhold til de øvrige elever og i forhold til resten af
skolen. Lærlingen skal være så tilpas robust, at hun kan lægge en smule afstand
til sine gamle kammerater. Samtidig skal lærlingene ikke være små linjeledere. De
skal ikke have et pædagogisk ansvar for produktionsskoleeleverne.
Grundlæggende er de to linjeledere enige om, at det er dejligt, at se en ung få en
uddannelse på trods af de vanskeligheder, der måske har været undervejs. Når en
lærling i en evaluering skriver: ”Jeg havde aldrig selv troet, at jeg skulle komme så
langt, at jeg skulle blive glad for en uddannelse”, så er det det hele værd, mener
Kirsten.
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Kirsten og Silkes råd til kolleger, der skal i gang med PBE:
• Lav klare aftaler med ledelsen om hvad der forventes og hvad er der tid til.
• Gør jer klart, hvad I selv kan holde til, og hvor jeres styrkesider vil være i forhold
til at have en lærling på værkstedet.
• Tænk jer om, når I tilbyder en ung en læreplads. Han/hun skal kunne finde sin nye
rolle som lærling. Misbrugsproblemer o.lign. kan være fatale
• Tag elever, der har været hos dig tæt på et år, så har du mulighed for at vurdere
dem, og du får hurtigt glæde af dem.
• Tro på, at arbejdet giver mere end det tager.
Hvad siger man på erhvervsskolen: Lone Thingholm Lauridsen, AMU-Fyn
På Fyn er det Sydfyns Erhvervsskole, der kører grundforløbet for serviceassistenter, mens AMU-Fyn kører hovedforløbet. Da man skulle i gang med at uddanne
PBE serviceassistenter valgte man at samarbejde med AMU-Fyn også omkring
den grundlæggende praktiske oplæring. Det har vist sig rigtig praktisk at lade
lærlingene følge AMU-kurser indenfor de områder, skolen skal tage sig af. Kurserne indenfor f.eks. Almen Fødevarehygiejne ligger fast lang tid i forvejen og kan
plottes ind i lærlingens uddannelsesplan.
Lone Thingholm Lauridsen har sammen med Kirsten Duelund Hansen udarbejdet
en samarbejdsform omkring uddannelsen. Det gode samarbejde og besøg hos
hinanden har været vigtigt for at skabe et godt forløb.
Selvom der ikke er tvivl om, at det for AMU-Fyn er lettere at forholde sig til et hold
på et kursus end til enkelte PBE lærlinge med individuelle uddannelsesplaner,
så synes Lone, at det er en tilfredsstillelse at se, at unge får en uddannelse. Af de
to lærlinge, der startede i 2013, er en nu på hovedforløb og en i gang med den
grundlæggende praktiske oplæring. Deres planer løber lidt forskudt og det er på
flere måder godt, bl.a. fordi de så kan se en progression.
På AMU-Fyn er PBE lærlingene i princippet ligestillede med andre elever, men
Lone er selv opmærksom på at høre dem en ekstra gang, hvordan det går.
Lones gode råd
• Husk at vælge lærlingene med omhu. Det er IKKE alle produktionsskoleelever, der
kan blive PBE-elever. De skal være stabile. På hovedforløbet er der ikke plads til
ekstra omsorg, her skal de kunne klare sig selv.
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Gode råd når I skal i gang
- Hvad siger lærerne:
I forhold til det faglige
•B
 esøg et værksted, hvor de har lærlinge. Her kan I få svar på alle de praktiske
spørgsmål. Se, hvilke krav der stilles. Se værkstedets godkendelse fra det faglige
udvalg. Hvis det er i samme område/samme tekniske skole, så få eventuelt navne
på teknisk skole på folk, du kan henvende dig til, og som ved noget om PBE-lærlinge.
•D
 an netværk. Tag emnet op på de regionale branchemøder. Del materiale med
hinanden, der er ingen grund til at lave tingene to gange.
• F å en mentor – en fagfælle, der har erfaring med lærlinge og som du kan ringe
til, når du har brug for råd.
I forhold til lærlingene
•O
 vervej den rolle, lærlingene skal have på skolen og i forhold til den øvrige personalegruppe. Rollen skal være klar, og lærlingene skal støttes i den.
• Tag elever, der har været hos jer tæt på et år. Så har I mulighed for at vurdere
dem, og I får hurtigt glæde af dem.
I forhold til teknisk skole
• F å styr på samarbejdet med teknisk skole, inden I går i gang med en lærling, så
han eller hun bliver mindst mulig ’prøveklud’.
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Hvis du vil vide mere...
Produktionsskoleforeningen har udarbejdet en PBE håndbog med den hensigt at
gøre rammer og regler for PBE forståelige og tilgængelige for produktionsskoler
og erhvervsskoler. PBE håndbogen findes elektronisk og kan downloades på PSF’s
hjemmeside: http://psf.nu/index.php/pbe
Samme sted finder du links til love og regler og bekendtgørelser, samt forskelligt
oplysningsmateriale, udarbejdet af PSF, blandt andet en række standarddokumenter og en liste over de skoler, der tilbyder produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse. Du er velkommen til at kontakte disse skoler for at høre nærmere om
deres erfaringer med den produktionsskolebaserede erhvervsuddannelse.
Du er også velkommen til at henvende dig til PSFs sekretariat på 7582 2055 eller
psf@psf.nu med spørgsmål.
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Bilag 1: Grundlaget for PBE
Som det fremgår af navnet på uddannelsen: Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, er der tale om en erhvervsuddannelse, hvor uddannelsesforløbet er
baseret på det praktiske arbejde i produktionsskolens værksted. I og med der er
tale om en erhvervsuddannelse, finder vi det lovgivningsmæssige grundlag for
PBE i erhvervsuddannelseslovgivningen, dels i lov om erhvervsuddannelser, LBK
nr. 439 af 29. april 2013 (fortrinsvis kap. 7 c), dels i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, BEK nr. 834 af 27. juni 2013 (fortrinsvis i kap. 18).
Nogle grundlæggende pointer omkring PBE er:
• En færdiggjort PBE har samme niveau som en ordinær erhvervsuddannelse.
• En PBE-elev er i princippet en erhvervsskoleelev uden uddannelsesaftale.
• E rhvervsskolen er formelt ansvarlig for uddannelsesforløbet, og produktionsskolen varetager samme opgaver og funktioner som en praktikvirksomhed.
•G
 rundforløbet erstattes af en grundlæggende praktisk oplæring (efter samme
hovedprincipper som ny mesterlære, med varighed 1 år)
• F orud for / i begyndelsen af et forløb udarbejdes en uddannelsesplan (erhvervsskolen er ansvarlig herfor, men det gøres i samarbejde med såvel elev som
produktionsskole)
• E t PBE-forløb foregår helt eller delvis på produktionsskolen. Undervisning på
erhvervsskolen eller virksomhedsforlagt undervisning kan indgå i forløbet.
• E n PBE-elev kan i løbet af uddannelsen indgå uddannelsesaftale med en virksomhed, hvorved eleven overgår til ordinær erhvervsuddannelse.
• Forudsætninger for at iværksætte PBE er:
•D
 er udarbejdes en samarbejdsaftale mellem erhvervsskolen og produktionsskolen (jf. BEK nr. 893 af 8. juli 2010, hvoraf bl.a. fremgår, at en
erhvervsskole skal indgå i et samarbejde, såfremt en produktionsskole
anmoder om det).
• Det faglige udvalgs godkendelse af det/de relevante værksted/værksteder.
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Lov om erhvervsuddannelser, LBK nr. 439 af 29. april 2013
Kapitel 7 c
Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse
§ 66 p. Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse er en særlig tilrettelæggelsesmåde for erhvervsuddannelser, der er vekseluddannelser, jf. § 2, stk. 1, og som
helt eller delvis gennemføres på produktionsskole. Forløbet gennemføres uden
uddannelsesaftale, jf. dog § 66 r, stk. 3.
Stk. 2. Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse kan udbydes af skoler, institutioner og virksomheder, der er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb, jf. § 18, og som samarbejder med en produktionsskole herom.
Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om samarbejde som nævnt i stk. 2.
§ 66 q. Adgang til produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse er betinget af, at
en produktionsskole i forbindelse med gennemførelse af et produktionsskoleforløb
har vurderet, at eleven ikke har de faglige, personlige eller sociale forudsætninger,
der er nødvendige for at gennemføre en erhvervsuddannelse med uddannelsesaftale.
Stk. 2. Afgørelse om optagelse til produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse
træffes efter indstilling fra produktionsskolen af den skole, der udbyder uddannelsen, jf. § 66 p, stk. 2.
Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om antalsbegrænsning af tilgangen til produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse.
§ 66 r. Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse har samme mål og niveau
som uddannelser, der veksler mellem skoleundervisning og praktikuddannelse i en
virksomhed, og afsluttes med samme prøver og beviser.
Stk. 2. Grundforløbet erstattes for den enkelte elev helt eller delvis af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole.
Stk. 3. Eventuel praktikuddannelse i en virksomhed i uddannelsens hovedforløb
finder sted på grundlag af en uddannelsesaftale mellem virksomheden og eleven
om en delvis praktikuddannelse, hvis eleven skal deltage i virksomhedens produktion m.v.
§ 66 s. Når en erhvervsuddannelse tilrettelægges som produktionsskolebaseret
erhvervsuddannelse, varetager den samarbejdende produktionsskole opgaver og
funktioner som praktikvirksomhed. § 13, stk. 2, § 31, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2-4, § 32,
§ 33, § 46 og § 58 finder tilsvarende anvendelse.
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Bestemmelserne i lovens § 42 finder tilsvarende anvendelse for de faglige udvalgs
tilsyn med praktikuddannelse på produktionsskole.
§ 66 t. Skolen udbetaler en skoleydelse til elever, der deltager i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, dog ikke til elever, der modtager anden offentlig
støtte, der tilsigter at dække leveomkostninger, eller til elever, som modtager løn
fra en arbejdsgiver på grundlag af en uddannelsesaftale, jf. § 66 r, stk. 3. Skoleydelsens størrelse fastsættes på de årlige finanslove.
Stk. 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer udbetaling til skolerne af
skoleydelse. De udgifter, der er forbundet med ordningen, herunder administrationsudgifter, afholdes af Ministeriet for Børn og Undervisning.
Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om skoleydelsens opgørelse og udbetaling.
Kapitel 18
Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse
§ 125. Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse tilrettelægges i henhold til
kapitel 7 c i lov om erhvervsuddannelser.
§ 126. Når en erhvervsuddannelse tilrettelægges som produktionsskolebaseret
erhvervsuddannelse, varetager den samarbejdende produktionsskole opgaver og
funktioner som praktikvirksomhed, jf. § 66 s, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser.
§ 127. § 19, stk. 4, § 51, stk. 4, § 58, § 62, stk. 5 og 6, og § 64, stk. 5, om grundlæggende praktisk oplæring (ny mesterlære) finder tilsvarende anvendelse for
produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, jf. dog § 66 p, stk. 1, 2. pkt., i lov om
erhvervsuddannelser.
§ 128. Optagelse til produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse følger reglerne i
§ 66 q i lov om erhvervsuddannelser.

Udover de paragrafhenvisninger, som fremgår af de to lovkapitler, kan desuden
henvises til Produktionsskoleforeningens hæfte om PBE. Hæftet findes i elektronisk form på foreningens hjemmeside (link: http://www.psf.nu/content/uploads/
Larlingeuddannelse/PBE_handbog_NY_og_fardig.pdf ). Her kan du finde svar på
en lang række spørgsmål om fx skoleydelse, forsikring mv. På hjemmesiden kan
du desuden finde forskellige dokumentskabeloner, fx til samarbejdsaftale mellem
erhvervsskole og produktionsskole samt skabelon til indstilling af elev.
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Produktionsskolen
– en anden vej til uddannelse

Produktionsskolerne tilbyder individuelle forløb, der tager udgangspunkt i,
hvad den unge kan og hvordan den unge når sit mål. Læringsmiljøet udspringer af det praktiske arbejde i mindre værkstedsenheder, men suppleres af et
stærkt og sammenhængende ungdomsmiljø på skolen. Målet for produktionsskoleforløbet er deltagerens faglige, personlige og sociale udvikling.
Produktionsskoleforeningen er produktionsskolernes interesseorganisation.
Dens formål er at styrke og udvikle produktionsskoleformen som en landsdækkende lokalforankret skoleform.
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