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Forord 
I september 2008 modtog produktionsskoleforeningen forsøgs- og udviklingsmidler fra FoU-
puljen, Undervisningsministeriet til et projekt, der havde til formål at dokumentere samarbejdet 
mellem produktionsskoler og erhvervsskoler om at etablere meritgivende kombinationsforløb. 
 
Loven om meritgivende kombinationsforløb trådte i kraft august 2007, og produktionsskole-
foreningen var derfor interesseret i at undersøge, hvordan loven var blevet implementeret og 
samtidig undersøge hvordan det formelle samarbejde mellem produktionsskoler og erhvervsskoler 
havde udviklet sig. Data til analyserne stammer fra to spørgeskemaundersøgelser og fem 
fokusgruppeinterview. 
 
Undersøgelsen udføres af konsulent i produktionsskoleforeningen Axel Hoppe i et tæt samarbejde 
med en nedsat styregruppe bestående af Leif Bille, direktør TEC, Jens Kronborg, områdedirektør 
EUC Nordvestsjælland, Mette Tram Pedersen, uddannelseschef Selandia, Jens Juul, konsulent 
Danske Erhvervsskoler, Tuuparnaq Lennert, Forstander Kalundborgegnens Produktionsskole, Per 
Nielsen, vejleder Glostrup produktionsskole, Anders Hess, sekretariatsleder produktionsskole-
foreningen. 
 
Rapporten sætter som anført særligt fokus på at uddrage og analysere resultaterne af to 
spørgeskemaundersøgelser i henholdsvis produktionsskolesektoren og erhvervsskolesektoren, 
samt resultaterne af tre fokusgruppeinterview med deltagelse af produktionsskolemedarbejdere 
og erhvervsskolemedarbejdere og to fokusgruppeinterview med deltagelse af produktionsskole-
elever. Der er i rapporten fokuseret på to forskellige hovedområder nemlig for det første selve 
implementeringen af lovgivningen og for det andet udviklingen af det samarbejde, der skal sikre 
større sammenhæng mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. 
 
 
 

Vejle, april 2009 
 

Anders Hess 
Sekretariatsleder 

Produktionsskoleforeningen 
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Indledning 
Den politiske målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal have gennemført en 
kompetencegivende ungdomsuddannelse i 2015, har medført en række lovgivningsmæssige tiltag, 
der er rettet mod erhvervsuddannelserne og produktionsskolerne samt kommunernes indsats for 
unge under 25 år uden en kompetencegivende uddannelse. Her skal kort nævnes: 

• Grundforløbspakker 

• Redskaber til realkompetencevurdering 

• Kontaktperson-ordninger 

• Ny mesterlære 

• Dele af erhvervsuddannelsernes grundforløb på produktionsskoler 

• Meritgivende kombinationsforløb 

• Egu  
 

Denne rapport sætter fokus på meritgivende kombinationsforløb som et af elementerne til at nå  
95 % målsætningen. Meritgivende kombinationsforløb skal nemlig ses som en måde hvorpå 
produktionsskoleelever kan få en glidende overgang til en kompetencegivende uddannelse. 
 
I løbet af 2007 skete der en række ændringer i loven for produktionsskoler og erhvervsgrund-
uddannelser, der betød at produktionsskoler og formelt anerkendte ungdomsuddannelser i højere 
grad skulle samarbejde om at fastholde de unge i uddannelse samt sikre at de gennemførte en 
valgt ungdomsuddannelse. 
 
Lov nr. 558 af 6. juni 2007 om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. og lov om 
produktionsskoler samt bekendtgørelse nr. 988 af 6. august 2007 om ændring af bekendtgørelse 
om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. indebærer blandt andet, at 
produktionsskolernes uddannelsestilbud konsekvent skal målrettes mod kompetencegivende 
uddannelse m.v. 
 
Af produktionsskolelovens § 2, stk. 4, følger blandt andet, at produktionsskoleforløb på mere end 
tre måneder skal indeholde meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse 
medmindre særlige forhold taler herimod. 
 
Meritgivende kombinationsforløb er et 2-5 ugers forløb, der i princippet skal tilbydes alle der 
deltager i produktionsskoleforløb af over 3 måneders varighed. Der kan dog være særlige forhold 
der taler imod at deltagerne tilbydes meritgivende kombinationsforløb. I lovens forarbejder er der 
nævnt to eksempler på mulige undtagelsessituationer, dels den situation hvor deltageren efter tre 
måneder umiddelbart kan udsluses til en kompetencegivende uddannelse, dels den situation, hvor 
deltagerens perspektiv er fleksjob elle lignende, hvortil der ikke kan knyttes et meritgivende 
kombinationsforløb. 
 
Lovforarbejdet påpeger dog ligeledes at der skal være tale om tilbud om relevante meritgivende 
kombinationsforløb, hvilket betyder at deltageren skal være nogenlunde afklaret i forhold til 
uddannelsesvejen, eller blive det i forbindelse med gennemførelse af et meritgivende 
kombinationsforløb. 
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Kombinationsforløb er undervisningsforløb, der indeholder elementer fra både produktionsskolen 
og de kompetencegivende uddannelser, og de skal almindeligvis gennemføres på den 
uddannelsesinstitution, der udbyder disse elementer. Det betyder at deltagelse i et 
kombinationsforløb af eksempelvis 3 ugers varighed på en teknisk skole ikke nødvendigvis skal 
tilrettelægges som hele uger på teknisk skole. Eleven kan eksempelvis være på teknisk skole 3 
dage om ugen og to dage på produktionsskolen. 
 
Baggrunden for ændringer i loven om produktionsskoler kan findes i evalueringsrapporten fra EVA 
”Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler”, der giver følgende anbefalinger til 
et øget samarbejde og bedre sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler: 

• Produktionsskoler og erhvervsskoler skal forpligtes til samarbejde 

• Etabler flere kombinationsforløb 

• Overgangsteam for de svage elever 

• Erhvervsskoler og produktionsskoler skal udveksle viden om krav til eleverne 

• Klare mål for produktionsskolens undervisning. 
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Resumé 
Denne undersøgelse har haft fokus på specifikt at undersøge hvordan produktionsskoler og 
erhvervsskoler har samarbejdet omkring etablering af meritgivende kombinationsforløb. 
Undersøgelsen har desuden haft fokus på hvordan samarbejdet generelt har udviklet sig mellem 
de to skoleformer, og hvilken betydning samarbejdet har for de unges mulighed for at gennemføre 
en kompetencegivende uddannelse 
 
Undersøgelsen bygger på data fra følgende: 

1. Spørgeskemaer til 79 produktionsskoler, hvoraf 61 skoler besvarede 
2. Spørgeskemaer til 61 erhvervsskoler, hvoraf 29 besvarede 
3. Tre fokusgruppeinterview med medarbejdere fra begge skoleformer 
4. To fokusgruppeinterview med produktionsskoleelever. 

 
Følgende væsentlige fund og pointer viser sig i undersøgelsen: 
 
Med hensyn til samarbejdet viser der sig et entydigt billede af at både produktionsskolerne og 
erhvervsskolerne mener:  

• At alle medarbejdergrupper har fået et bedre kendskab til hinandens praksis 

• At medarbejderne har fået indblik i hvordan det pædagogiske miljø er henholdsvis på 
produktionsskolen og erhvervsskolen 

• At medarbejderne har fået øget kendskab til de målforestillinger der ligger bag skolernes 
pædagogiske praksis 

• At det øgede samarbejde kan understøtte forskellige elevgruppers mulighed for at 
gennemføre en uddannelse 

• At samarbejdet øger fleksibiliteten i overgangen mellem forskellige skoleformer 

• At samarbejdet foregår mellem to selvstændige skoleformer med hver deres styrker og 
formål for uddannelse og kompetenceudvikling, og at denne forskellighed fastholdes og 
videreudvikles i det fremadrettede samarbejde. 

 
Undersøgelsen viser desuden med sikkerhed: 

• At der arbejdes målrettet på at udvikle samarbejdet mellem produktionsskoler og 
erhvervsskoler 

• At 61 produktionsskoler ud af 79 har deltaget i undersøgelsen 

• At 45 produktionsskoler tilsammen har etableret 839 meritgivende kombinationsforløb 

• At 16 produktionsskoler endnu ikke har etableret samarbejde med erhvervsskoler omkring 
meritgivende kombinationsforløb 

• At 29 erhvervsskoler har 123 samarbejdsaftaler med forskellige produktionsskoler 

• At en stor del af disse erhvervsskoler mener, at det er svært at leve op til lovens intention 
om individuelt tilrettelagte kombinationsforløb som glidende overgang til en 
erhvervsuddannelse. 

 
En central problemstilling der dukker op i analysen af de forskellige data er forholdet mellem 
individuelt tilrettelagte kombinationsforløb og holdbaserede kombinationsforløb. Som 
udgangspunkt ønsker de fleste erhvervsskoler, at kombinationsforløbene udbydes som 
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holdbaserede forløb på bestemte tidspunkter af året, det passer simpelthen bedst til den måde, 
de i forvejen opretter grundforløb på. Produktionsskolerne er derimod ikke entydige i deres 
udmeldinger, men der er dog et udbredt opfattelse af at der bør fokuseres på det individuelle 
tilrettelagte kombinationsforløb, men dog med den nuancering at individuelt tilrettelagte forløb 
kan forstås på følgende forskellige måder: 
 
I det følgende gives en kort gennemgang af de forskellige tilgange produktionsskolerne har 
udviklet i arbejdet med at etablere meritgivende kombinationsforløb 

1. Forløb, hvor eleven deltager i et kombinationsforløb når vedkommende er afklaret i 
forhold til fag og uddannelsesretning, og kan bruge kombinationsforløbet som en glidende 
overgang til uddannelsen  

2. Forløb, hvor eleven både bruger kombinationsforløbet som afklaring i forhold til 
uddannelse og som en mulighed for at stifte bekendtskab med en kompetencegivende 
uddannelsesinstitution, og derfor vender tilbage til produktionsskolen efter endt forløb,  

3. Forløb, hvor produktionsskoleelever for tilbud om individuelt at tilmelde sig udbudte 
holdforløb på erhvervsskolen på et bestemt tidspunkt af året (eksempelvis et forløb på 
SOSU)  

4. Forløb, hvor produktionsskoler giver alle elever mulighed for at vælge et 
kombinationsforløb efter eget ønske om uddannelsesretning, på et bestemt tidspunkt på 
året. 

5. Holdbaserede forløb, hvor et helt værksted fra produktionsskolen deltager på samme tid i 
et særligt tilrettelagt kombinationsforløb. 

 
På trods af de forskellige strukturelle problemer, er det alligevel lykkedes for 45 produktionsskoler 
og en række forskellige erhvervsskoler at komme i gang med det nye samarbejde omkring 
meritgivende kombinationsforløb. Kigger man udelukkende på de eksakte tal for etablerede 
kombinationsforløb kan man mene at der er langt fra de budgetterede måltal 2008 på 352 
årselever til undersøgelsens påvisning af, at der i det første år kun lykkedes at etablere 
kombinationsforløb svarende til 52 årselever. 
 
Men bag disse eksakte tal gemmer der sig en række forklaringer, udfordringer og barrierer, når en 
ny lovgivning skal implementeres. Vi retter derfor igen blikket mod selve implementeringen af 
lovgivningen, hvor skolerne udover ovennævnte forhold peger på en række svagheder, 
problemstillinger og dilemmaer såvel som en række styrker og positive sider ved etableringen af 
meritgivende kombinationsforløb, som her kort ridses op: 
 
Svagheder, problemstillinger og dilemmaer: 

• En del erhvervsuddannelsers manglende kendskab til kombinationsforløbene – har svært 
ved at forholde sig til en enkelt elev – vil gerne have mulighed for at oprette hold 

• Produktionsskoler med samarbejdsaftaler med mange forskellige erhvervsskoler har svært 
ved at finde de enkelte erhvervsskoler udbud af kombinationsforløb 

• Elever er ikke klar til at indgå i et kombinationsforløb, når muligheden byder sig i forhold til 
erhvervsskolernes udbud 

• Der bruges for mange ressourcer på at etablere kombinationsforløb i forhold til elevernes 
udbytte 
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• Der er for dårlig økonomi til at der kan følges nok op på udbyttet af kombinationsforløbet i 
forhold til den enkelte elev  

• Mange elever er frafaldselever fra EUD, og de er ikke motiverede til deltagelse i 
kombinationsforløb efter tre måneder på produktionsskolen 

• Erhvervsskolelærerne er generelt fokuserede på at undervise eleverne med fokus på et 
højt fagligt indhold, og kan derfor have svært ved samtidigt at undervise elever med mange 
problemer. 

 
Styrker, positive sider og udfordringer: 

• Giver den enkelte elev mulighed for at danne sig et godt indtryk af uddannelsen og 
uddannelsesinstitutionen 

• Elever der starter deres grundforløb som et kombinationsforløb fastholdes bedre i valgt 
uddannelse 

• Der skal arbejdes målbevidst med efterbehandling af elevens oplevelse af 
kombinationsforløbet 

• Lærere og elever taler nu mere om sammenhængen mellem produktionsskoleforløbet og 
senere uddannelsesvalg 

• Det har psykologisk værdi for eleverne at de er indskrevet på produktionsskolen under 
kombinationsforløbet – det giver ikke noget nederlag at vende tilbage 

• Der skal hele tiden arbejdes på at kombinationsforløbet ikke bliver produktionsskoleforlagt 
undervisning på en erhvervsskole 

• Eleverne peger på at undervisningen på erhvervsskolerne skal være mere praktisk – lidt 
ligesom det der foregår på produktionsskolen. 

 
Skolernes første erfaringer med at etablere meritgivende kombinationsforløb viser altså, at det er 
et ret komplekst felt man begiver sig ind i, når produktionsskoleelever principielt skal tilbydes et 
meritgivende kombinationsforløb efter 3 måneders produktionsskoleophold. Denne kompleksitet 
behandles yderligere i kapitel 6: Opsamling og perspektivering. 
 
På trods af denne kompleksitet viser undersøgelsen helt overordnet at langt over halvdelen af 
landets produktionsskoler samt en lang række erhvervsskoler på nuværende tidspunkt har 
udviklet et givende samarbejde på tværs af de to selvstændige skoleformer, og man har gjort sig 
de første positive erfaringer med at etablere meritgivende kombinationsforløb1, som skal 
videreudvikles de kommende år. Der skal samtidig fokuseres på at inddrage samtlige 
produktionsskoler og erhvervsskoler i denne udvikling. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 For en dybere problematisering af dette henvises der til kapitel 6 Opsamling og perspektivering 
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Meritgivende kombinationsforløb – aktuel status 
I denne rapport analyseres resultater af en forløbsundersøgelse foretaget af PSF 
(Produktionsskoleforeningen) i 2008. Undersøgelsens fokus har været at beskrive aktuel status 
over i hvilket omfang meritgivende kombinationsforløb er etableret i samarbejde mellem 
produktionsskoler og de kompetencegivende uddannelser – her især erhvervsuddannelserne. 
 
Undersøgelsen anlægger et konkret analyserende blik på nuværende praksis omkring 
meritgivende kombinationsforløb med hensyn til: 

• Lovens krav om at alle produktionsskolelever skal have tilbudt et meritgivende 
kombinationsforløb efter 3 måneder på produktionsskolen 

• Erhvervsskolernes mulighed for at tilbyde relevante meritgivende kombinationsforløb 

• Incitamentstrukturer 

• De meritgivende elementer i forløbene 

• De unges syn på deltagelse i meritgivende kombinationsforløb 

• Læringsmiljø og pædagogik 

• Etc. 
 
I den kvantitative del af undersøgelsen blev der udsendt spørgeskemaer til 79 produktionsskoler, 
hvoraf 61 returnerede besvarelser – altså en svarprocent på 77,2 %. Der blev ligeledes udsendt 
spørgeskemaer til 61 erhvervsskoler2, hvoraf 29 returnerede besvarelser – altså en svarprocent på 
47,5 %. 
 
Med udgangspunkt i resultater fra spørgeskemaundersøgelsen ved vi at 45 produktionsskoler 
arbejder målrettet med at etablere kombinationsforløb i samarbejde med forskellige 
erhvervsskoler. 
 
Figur 1 

 
Spørgsmål: Har i iværksat meritgivende kombinationsforløb? 

 
Det betyder at elever på lidt over halvdelen af landets produktionsskoler med sikkerhed tilbydes 
meritgivende kombinationsforløb, som en del af deres produktionsskoleophold. Vi kan samtidig 
med sikkerhed sige at elever på 16 af landets produktionsskoler endnu ikke har fået mulighed for 
at deltage i meritgivende kombinationsforløb.  

 
2 De erhvervsskoler som produktionsskolerne oplyste de har samarbejdsaftaler med  
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Følgende er uddrag fra de begrundelser de 16 skoler gav for ikke at etablere og gennemføre 
meritgivende kombinationsforløb: 
 

• For ringe samarbejde med ungdomsuddannelserne i området 

• Ingen motivation hos eleverne for at deltage i meritgivende kombinationstilbud (ønsker 
ikke at tage imod tilbuddet, tager ikke imod tilbuddet på grund af tidligere nederlag i 
uddannelsessystemet, har ingen mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse) 

• Erhvervsskolerne ønsker at tilbyde holdbaserede meritgivende kombinationsforløb, men 
har indtil nu ikke lavet konkrete udmeldinger 

• Vi har aftaler på plads, men de skal først konkretiseres i 2009  

• Erhvervsskolerne har vanskeligt ved at leve op til lovens krav om individuelt tilrettelagte 
meritgivende kombinationsforløb 

• Mange elever indgår i stedet i en egu eller forlader produktionsskolen inden for 3 
måneder 

 
Vi ved ligeledes at 29 erhvervsskoler med sikkerhed har gennemført kombinationsforløb for 
produktionsskoleelever, men samtidig giver en del af disse skoler udtryk for at det er svært at leve 
op til lovgivningens krav om individuelt tilrettelagte kombinationsforløb. Over halvdelen af 
skolerne er enten uenige eller delvis uenige i, at de har nemt ved at leve op til lovgivningens krav. 
 
Figur 2 

 
Spørgsmål: Erhvervsskolen har nemt ved at imødekomme lovkravet om at iværksætte individuelt tilrettelagte 
meritgivende kombinationsforløb for produktionsskoleelever. 

 
Erhvervsskolemedarbejdere peger også på, at det ikke er uden omkostninger for de ordinære 
elever på grundforløbene, hvis de hele tiden skal have besøg af enten brobygningselever fra 
folkeskolen og kombinationsforløbselever fra produktionsskolen – en del af erhvervsskolerne er 
ikke umiddelbart gearet til denne opgave.   
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Implementering af lovgivningen 
I det følgende beskrives og kommenteres de nuværende resultater i forbindelse med at 
implementere lovgivningens krav om at etablere og tilbyde produktionsskoleelever deltagelse i 
meritgivende kombinationsforløb. 
 
For det første sættes der fokus på i hvilket omfang det er lykkedes at etablere og gennemføre 
kombinationsforløb siden lovens ikrafttrædelse august 2007. Hvor mange forløb? Hvor mange 
elever har ikke deltaget i kombinationsforløb, og hvorfor? Hvilke uddannelsesretninger har 
kombinationsforløbene rettet sig imod? I hvilket omfang afklares eleverne af at deltage i 
kombinationsforløb? 
 
For det andet fortolkes ovennævnte resultater i forhold til den politiske målsætning om at alle 
produktionsskoleelever i realiteten skal tilbydes et meritgivende kombinationsforløb, når de har 
gået på produktionsskolen i tre måneder. 
 
For det tredje sættes der fokus på hvad der kendetegner de etablerede kombinationsforløb med 
hensyn til formål, indhold og merit. Hvilke typer af forløb tilbydes eleverne? Hvilke meritgivende 
elementer indgår i kombinationsforløbene?  
 
For det fjerde sættes der fokus på hvilken betydning det har for de unge, at de skal bevæge sig fra 
produktionsskolens læringsmiljø, der karakteriseres ved værkstedsundervisning i forpligtende 
arbejdsfællesskaber med henblik på ”rigtig” produktion af varer eller tjenesteydelser, til et mere 
formelt skoleagtigt læringsmiljø, hvor der er fokus på pensumkrav og slutmål. De unge giver selv 
nogle bud på hvordan de har oplevet at deltage i meritgivende kombinationsforløb 
 
Til sidst sammenfattes resultaterne af de analyserede data.  
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Gennemførte forløb – nuværende resultater 
I produktionsskolelovens § 2, stk. 4 står der blandt andet, at produktionsskoleforløb på mere end 
tre måneder skal indeholde meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse 
medmindre særlige forhold taler herimod. 
 
Som tidligere nævnt arbejder 45 produktionsskoler målrettet med at etablere kombinationsforløb 
i samarbejde med en række forskellige erhvervsskoler. Det springende punkt i denne forbindelse 
bliver naturligvis hvor mange kombinationsforløb der rent faktisk er blevet etableret og 
gennemført på nuværende tidspunkt. Hvordan er forholdet mellem antal meritgivende 
kombinationsforløb og antal indskrevne elever på de 45 skoler?  
 
Figur 3 

 
Spørgsmål: Hvor mange meritgivende kombinationsforløb har I iværksat i perioden fra lovens ikrafttrædelse til 1. 
november 2008 
 

På de 45 produktionsskoler har der i perioden august 2007 frem til november 2008 været 
indskrevet 6166 elever, og der har i samme periode været gennemført 839 kombinationsforløb, 
hvilket betyder at 13,6 % af de indskrevne elever i perioden har gennemført et meritgivende 
kombinationsforløb.3  
Hvis vi medregner eleverne fra de 16 ekstra skoler, der deltog i undersøgelsen, men endnu ikke 
har etableret kombinationsforløb, svarer det at 11,4 % af eleverne4 har gennemført et 
meritgivende kombinationsforløb. 
 
I undersøgelsen bad vi ligeledes produktionsskolerne om at svare på i hvilket omfang eleverne 
fortsatte i det grundforløb som de havde gennemført kombinationsforløb indenfor. Opgørelsen 
viser at 130 elever forsatte i grundforløbet. Det vil sige at der på nuværende tidspunkt er 15,5 % af 
de produktionsskoleelever, der har deltaget i et meritgivende kombinationsforløb bruger forløbet 
som en glidende overgang til en kompetencegivende uddannelse, og derved lever op til 
lovgivningens centrale intention, om at kombinationsforløb netop skal ses som en glidende 
overgang til en kompetencegivende uddannelse. 
 
 

 
3 Her skal der naturligvis tages højde for at eleverne kun deltager i et kombinationsforløb i produktionsskoleforløbet 
4 Indskrevne elever på skoler, der ikke har besvaret spørgeskemaet indgår ikke i disse tal 
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Man kan Sammenligne disse tal med den første undersøgelse, der beskæftiger sig med 
kombinationsforløb fra 2005 og det hjemtagne kombinationsforløbstaxameter i 2008 
 
Denne sammenligning viser at der er sket en forholdsvis stor udvikling i antallet af 
kombinationsforløb siden sidste spørgeskemaundersøgelse i 20055. Her angav 36 
produktionsskoler at de tilsammen havde etableret 258 kombinationsforløb, hvilket svarer til 2,6 
% af samtlige indskrevne elever i 2004.6 
 
Sammenligner vi den nuværende undersøgelse, hvor der er spurgt til tidsrummet august 2007 til 
november 2008, med hjemtagelse af taxameter for hele 2008, viser der sig igen en svag stigning i 
antallet af etablerede kombinationsforløb. Stigningen er på 27,5 % fra 51 årselever til 65 årselever. 
Så meget tyder på at antallet af kombinationsforløb er stigende.  
 
Der er dog stadigvæk et stykke vej til måltallet i finansloven for 2008, hvor der budgetteres med 
352 årselever.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Undersøgelse af SFI-Survey for EVA 
6 Undersøgelsen blev foretaget som led i evalueringen af sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler 
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Varighed og uddannelsesretning 
Meritgivende kombinationsforløb kan have en varighed fra minimum 2 uger til maksimum 5 uger. 
Hvordan har de etablerede kombinationsforløb så fordelt sig i med hensyn til varighed? 
 
Figur 4 

 
Spørgsmål: Kombinationsforløbenes længde 

 
76,3 % af de etablerede meritgivende kombinationsforløb er 2 ugers forløb og i sammenholdt med 
udtalelser i fokusgruppeinterviewene peger det i retning af: 

• At forløb på 2 ugers varighed er overskuelige for eleverne 

• At det giver uafklarede elever større mulighed for at deltage i flere forskellige 
kombinationsforløb under et produktionsskoleophold 

• At 2-ugers forløb er håndterbare for både produktionsskoler og erhvervsskoler 

• At forløbene i høj grad bruges som introduktion til uddannelse for uafklarede elever, og 2 
uger derfor er en god længde på forløbet 

• At forløbene bruges som en overgangsordning for afklarede elever, der er lidt usikre på 
skiftet til en ny og meget større skole 

 
Omkring halvdelen (47,4 %) af produktionsskolerne etablerer meritgivende kombinationsforløb i 
samarbejde med tekniske skoler.  

• 36 produktionsskoler har etableret meritgivende kombinationsforløb i samarbejde med 
forskellige tekniske skoler på mange forskellige indgange og uddannelsesretninger.  

• 14 produktionsskoler har i samarbejde med forskellige handelsskoler iværksat 
meritgivende kombinationsforløb indenfor det merkantile område.  

• 19 produktionsskoler har i samarbejde med forskellige SOSU-skoler iværksat meritgivende 
kombinationsforløb inden for social- og sundhed.  

• 7 produktionsskoler har i samarbejde med forskellige landbrugsskoler iværksat 
meritgivende kombinationsforløb indenfor landbrug. 
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Figur 5 

 
Spørgsmål: Inden for hvilke uddannelsesretninger er disse meritgivende kombinationsforløb blevet iværksat? 

 
Samtlige tilbudte meritgivende kombinationsforløb er altså iværksat og gennemført inden for 
erhvervsskoleområdet med langt hovedparten indenfor teknisk skoles område, hvilket kan aflæses 
af besvarelserne. I forhold til teknisk skole er der nævnt indgange og uddannelser, mens der 
indenfor de tre andre områder kun er nævnt SOSU, HG/merkantil eller landbrug. 
 
Umiddelbart tyder ovennævnte tal på, at meritgivende kombinationsforløb ikke endnu er det 
foretrukne middel, når produktionsskoleelever skal afklares i forhold til valg af uddannelse, eller 
som elevens glidende overgang til en kompetencegivende uddannelse. Det gælder hverken fra 
produktionsskolernes og erhvervsskolernes side eller fra en del af elevernes side. Det kan også 
tyde på, at det rent faktisk kun er en lille del af produktionsskoleeleverne, der skønnes at ville 
profitere af at deltage i meritgivende kombinationsforløb. Det understøttes også af de 
begrundelser produktionsskolerne angiver på spørgsmålet om, hvorfor eleven ikke skønnes egnet 
til at deltage i et meritgivende kombinationsforløb: 

• Strukturelle barrierer (geografisk placering, dårligt samarbejde og visse erhvervsskolers 
manglende kendskab til meritgivende kombinationsforløb) 

• Personlige og psykologiske problemstillinger og manglende faglighed, der gør at 
produktionsskolen vurderer at eleverne i højere grad vil kunne profitere af EGU/USB 

• Frafaldselever fra EUD (de har allerede gennemført større eller mindre dele af et 
grundforløb, har svært ved at se sig selv tilbage til noget, de lige er sprunget fra) 

• Afklarede elever(en del elever går målrettet efter uddannelser, hvor der ikke tilbydes 
meritgivende kombinationsforløb, og forlader derfor produktionsskolen inden de kan 
tilbydes et meritgivende kombinationsforløb) 

 
Men under denne første umiddelbare konklusion ligger der sikkert en række forklaringer, positive 
effekter, problemer, barrierer og udfordringer, der kan være hensigtsmæssige at undersøge 
nærmere. I det følgende beskrives en række af de forhold, der har betydning for at etablere og 
gennemføre vellykkede meritgivende kombinationsforløb, men også om hvorvidt alle 
produktionsskoleelever kan profitere af deltagelse i sådanne forløb, og især om erhvervsskolerne 
kan leve op til intentionen om løbende at oprette kombinationsforløb, for de 
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produktionsskoleelever der skønnes at kunne profitere af et meritgivende kombinationsforløb her 
og nu.7 
 
De medarbejdere der deltog i de tre fokusgruppeinterview gav også udtryk for mange forskellige 
erfaringer med at etablere kombinationsforløb. Medarbejderne fra de 8 produktionsskoler havde i 
samarbejde med en række forskellige erhvervsuddannelser arbejdet med at udvikle metoder til at 
etablere kombinationsforløb. 
 
Eksempler: 

• Alle indskrevne elever vælger et 2-ugers kombinationsforløb, der løber af stablen på 
samme tid for alle elever – lærerne er med ude på de forskellige uddannelsesinstitutioner 

• Som udslusning til anden uddannelse, hvor vejleder/lærer på produktionsskolen stadigvæk 
kan bruges som en art mentor for eleven i forhold til den påbegyndte uddannelse. 

• Som individuelle forløb for de afklarede elever 

• Som holdforløb for de uafklarede elever. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Produktionsskolerne har løbende optag og arbejder med tilrettelægge individuelle forløb for eleverne, hvor 
erhvervsskolerne i højere grad tænker i hold og bestemte starttidspunkter. 
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Meritgivende kombinationsforløb – formål, indhold og merit 
Det overordnede formål med meritgivende kombinationsforløb er at skabe en glidende overgang 
fra produktionsskolen til en kompetencegivende uddannelse. Denne glidende overgang skal 
samtidig tilrettelægges individuelt og skal tilpasses den enkelte produktionsskoleelevs behov. 
 
Produktionsskolerne peger selv på følgende formål med de etablerede meritgivende 
kombinationsforløb. 
 
Figur 6 

 
Spørgsmål: Hvad var de overordnede formål med kombinationsforløbene? 
 

A: Overgang til kompetencegivende uddannelse 
B: Introduktion til uddannelsens opbygning 
C: Fastholdelse i uddannelse 
D: Mulighed for merit 
E: Andet  

 

I 38,6 % af de afgivne svar mener produktionsskoler at det overordnede formål med meritgivende 
kombinationsforløb er overgang til kompetencegivende uddannelse, mens 39,8 % af de afgivne 
svar i højere grad peger på, at de meritgivende kombinationsforløb kan være med til at afklare 
eleven, og derfor mere bruger forløbene som introduktion til forskellige uddannelsesretninger. 
Samtidig peges der her på, at hvis de meritgivende kombinationsforløb efter intentionen skal 
fungere som en glidende overgang til en erhvervsuddannelse, betyder det, at eleven skal være 
forholdsvis afklaret i forhold til uddannelsesretning. Erfaringer fra arbejdet med forløbsplaner på 
produktionsskolerne peger i retning af at mange produktionsskoleelever ikke er afklaret i forhold 
til uddannelse efter 3 måneder på produktionsskolen. 
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Figur 7 

 
Spørgsmål: Hvordan tilbydes de meritgivende kombinationsforløb til eleven? 
 

 A: Som individuelle forløb på erhvervsskolen 

B: Som særligt tilrettelagte holdforløb på erhvervsskolen 
C: Som en kombination, hvor eleven er et antal dage på erhvervsskolen og et antal dage på 
    produktionsskolen 
D: Andet 
 
De meritgivende kombinationsforløb tilbydes i 83,8 % af tilfældene eleverne som enten 
individuelle forløb eller som holdforløb, og i de sidste tilfælde er der tale om en kombination af 
dage på produktionsskolen og dage på erhvervsskolen. 31 skoler arbejder hermed i et eller andet 
omfang med at etablere meritgivende kombinationsforløb efter lovens intention om at 
tilrettelægge kombinationsforløbet som individuel glidende overgang til kompetencegivende 
uddannelse for produktionsskoleelever, mens mange skoler har en mere pragmatisk tilgang til at 
etablere meritgivende kombinationsforløb. Her bliver det i højere grad tale om holdforløb, hvor 
produktionsskoleelever snuser til forskellige uddannelsesretninger og får kurser med merit.  
 
Det kan naturligvis virke lidt kryptisk at spørge i hvilket omfang eleverne rent faktisk får merit for 
at deltage i meritgivende kombinationsforløb, men i skrivelse til produktionsskolerne8 påpeges at i 
et meritgivende kombinationsforløb på en erhvervsskole skal der i videst mulig omfang indgå 
meritgivende elementer fra et grundforløb. Forløbet kan i almindelighed ikke omfatte valgfri 
undervisning, jf. § 18, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og eventuelt 
forekommende orienterende undervisning efter denne bekendtgørelses § 60, stk. 1, nr. 4, skal 
være af meget begrænset omfang. Altså ikke et krav om at eleverne skal have merit for forløbet, 
men at der skal undervises i dele af pensum i det grundforløb som kombinationsforløbet etableres 
i forhold til. 
 

 

8 Skrivelse om målretning af produktionsskoler mod kompetencegivende uddannelse. Undervisningsministeriet 2007 
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Figur 8 

  
Spørgsmål: Får eleverne merit for deltagelse i meritgivende kombinationsforløb 

 
41 skoler har svaret på dette spørgsmål og 26 af skolerne peger på at de etablerer 
kombinationsforløb, hvor eleverne får merit for deltagelsen, mens 15 skoler besvarer at de ikke 
umiddelbart arbejder med at etablere kombinationsforløb med merit. Som det ses i figur 9, peger 
skolerne på at der i overvejende grad er tale om meritgivende elementer af fag-faglig art og almen 
faglig art. Men samtidig peger 18 skoler på, at der også indgår elementer fra produktionsskolen, 
nemlig elementer der i højere grad vægter personlig og social udvikling. 
  
De meritgivende elementer skolerne nævner, er fortrinsvis indenfor følgende kursusforløb på 
erhvervsskolerne: 

• Svejsekursus 

• Førstehjælpskursus  

• Hygiejnekursus 
 
 
Figur 9 

  
Spørgsmål: Hvilket indhold har der været i kombinationsforløbene? 

 
A: Meritgivende elementer fra det specifikke grundforløb 
B: Meritgivende elementer af almenfaglig art 
C: Elementer af personlig/social art 
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I fokusgruppeinterviewene fortæller medarbejderne om nogle af de kombinationsforløb, der har 
været etableret. De følgende citater stammer fra en produktionsskoles og en erhevrvsskoles første 
års erfaringer med at etablere kombinationsforløb. 
 

”Vi har gjort det sådan at alle EUD-skoler har været samlet og alle lavede 
samarbejdsaftaler stort set alle sammen. Vi fandt ret hurtigt ud af at vi ville prøve at 
alle elever kom i kombinationsforløb. Vi lægger ikke vægt på det meritgivende. Vi 
giver dem kombinationsforløb på 2 uger hvor de kommer godt rundt.” 
 
”Vi har kilet dem ind på vores hovedforløbsklasser – det viste sig at være rigtig godt. 
Lærerne havde et godt overskud. Det var en nyt 10ugers forløb der skulle etableres så 
det gled nemt. De fik at vide at de bare kunne følge med. De blev sat i elev-til-elev 
forhold hvor de i den grad så op til de der kokkeelever de var sat sammen med. De 
har virkelig set hvad der kræves. Hvad arbejder de med – fik den gode snak? Og 
fornemmelse af niveauet.” 
 
”De får en indre følelse af hvad det kunne blive til. Kan jeg lide stemningen kan jeg 
klare det her? Vi har også lavet individuelle forløb. Hygiejnecertifikat. §26kurser og 
Førstehjælp. Og der er der jo direkte merit. Men der følger de ikke klasserne. Men de 
er stolte og glade og får det med i produktionsskolebeviset. Der bliver lavet 
evaluering på de 14 dage: Interesse, fremmøde og samarbejde med de andre i 
klassen + hvad skal du arbejde med inden du starter på denne uddannelse. Det 
snakker vi så videre om på produktionsskolen.”  

 

”Hvis man fremover kommer hos os, så er det jo dejligt for en elev at tænke her har 
jeg været – det har jeg allerede haft før. Det giver status og er virkelig godt.” 
 
”De er egentlig ikke specielt interesserede i det med merit. De vil egentlig helst følge 
de andre. Meritten ser vi meget lidt på. Hvis der er noget de ønsker, kan vi snakke om 
det.” 

 

”Vi har også lavet forløb med enkelte elever: der var rigtig god grund til at lave noget 
overgangs. Det har vi dårligst erfaringer med. De kom af sted to og to og med god 
forberedelse og de blev fulgt derover første dag etc. Men succesen ligger i at de skal 
af sted alle sammen.” 
  
”Vi er blevet klogere på at vi skal vurdere om de er klar. De skal så i praktik eller følge 
et hold på produktionsskolen. Vi havde nemlig nogen hvor det var en dårlig oplevelse 
for alle. Der er også nogen der kommer selv og siger at det skal de bare ikke. De kan 
fx ikke sidde stille på stolen.”9 

 
Disse citater siger både noget om struktur, indhold og merit i afholdte kombinationsforløb, men 
siger samtidig også noget om de problemer der stødes ind i. 
 

 
9 Fra fokusgruppeinterview 
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For det første gives der udtryk for at kombinationsforløbene ikke skal være for lange – i dette 
tilfælde 2 uger, hvilket giver eleverne mulighed for at snuse til uddannelsen. Et interessant 
perspektiv her, er at nogle elever fik mulighed for at følge et hovedforløb, som gav dem et rigtigt 
godt indblik i de krav uddannelsen stiller til den enkelte elev. 
 
For det andet gives der udtryk for at der ikke tænkes særligt meget i merit, men at eleverne kan få 
kurser i førstehjælp, hygiejnecertifikat etc., men her følger de ikke de normale 
grundforløbsklasser. Eleverne selv går ikke så meget op i merit, de er mere interesserede i at være 
sammen med de andre og klare sig godt i fællesskabet. 
 
For det tredje har skolerne ikke gode erfaringer med de individuelle forløb, fordi det ikke kommer 
til at spille nogen rolle hjemme på produktionsskolen, at to elever har været i kombinationsforløb. 
Når alle skal af sted samtidig, fokuserer alle medarbejdere og elever på kombinationsforløbene. 
 
For det fjerde har skolen fundet ud af, at der skal en solid vurdering til inden man afgør hvorvidt 
eleven vil profitere af et kombinationsforløb eller ej. Derfor skal eleverne fremadrettet have 
mulighed for ikke at deltage i kombinationsforløbene, hvis det skønnes at de ikke er klar og ikke 
kan profitere af deltagelsen. De vil i stedet kunne komme i praktik eller deltage i særligt 
tilrettelagte forløb på produktionsskolen. 
 
På en anden skole har de følgende erfaringer: 
 

”Vi har brugt det i forhold til udslusning. Typisk inden for de tekniske områder – i 
aftaler med Teknisk skole. Hvis der er noget som helst i de første 2 uger er det vores 
vejleder/underviser der tager hjem til den unge. Når man sender en elev ud til en 
tilfældig afdeling på erhvervsskolen, kan det give problemer hvis man ikke er enig om 
den gensidige forpligtigelse. Dem på gulvet skal også have accepteret det. Det kræver 
tilvænning. Det er jo ret frustrerende at få at vide at eleverne ikke var der de første 2 
dage.”10 
 
”Vi har udelukkende deltaget i kombinationsforløb der var individuelle, som var en del 
af et ordinært grundforløb, og dermed også meritgivende, og det har ofte været i 
forbindelse med overgang til uddannelse. Den unge var så relativt afklaret om 
uddannelsesretning, og så rimelig fungerende i forhold til såvel de faglige som social 
kompetencer vi vurderede var nødvendige for at kunne gennemføre en 
erhvervsuddannelse.” 
 
Her har kombinationsmuligheden været en tilsyneladende fornuftig løsning, vi har 
som ”afgivende” institution kunne fastholde kontakten til den unge i den periode, 
hvor den unge er på vej ind i en ny ”systemverden”. Vi har rollen som translatør for 
den unge i forhold til den nye institution og deres krav. Hvis noget gik galt kunne vi 
hurtigt samle op osv. altså en slags efterværn eller overgangsforløb.”11 

 

 
10 Fra fokusgruppeinterview 
11 Fra spørgeskema 
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Også her siger udtalelserne noget om struktur, indhold og merit. 
 
For det første arbejder denne skole udelukkende med at etablere individuelt tilrettelagte 
kombinationsforløb, der retter sig mod afklarede elever, som er klar til at starte på en 
erhvervsuddannelse. 
 
For det andet, er indholdet i kombinationsforløbet altid meritgivende, da det er en del af et 
grundforløb på erhvervsskolen eleven deltager i. 
 
For det tredje, bruger skolen meget energi på at det skal lykkes for eleven at komme godt i gang 
med den kompetencegivende uddannelse. 
 
Disse to eksempler kan groft forenklet stilles op som et kontinuum, forstået som de to yderpoler 
der afgrænser de forskellige erfaringer produktionsskolerne har med at etablere 
kombinationsforløb – altså skolers erfaringer med at alle elever på et bestemt tidspunkt af året 
skal vælge et 2 ugers kombinationsforløb, til skoler der udelukkende etablerer kombinationsforløb 
for afklarede elever på vej over i en valgt uddannelse. Imellem disse to yderpoler ligger så 
erfaringer med kombinationsforløb der kendetegnes ved: 

• Individuelt tilrettelagt forløb af varierende længde (op til 5 uger) 

• Holdforløb på bestemte tidspunkter af året uden ”direkte merit” 

• Holdforløb på bestemte tidspunkter af året med indbyggede meritgivende kurser 

• Undervisning af EUD-lærere på produktionsskolen i udvalgte grundforløbsfag 

• Individuelt tilrettelagte forløb hvor eleven er nogle dage om ugen på erhvervsskolen og 
nogle dage om ugen på produktionsskolen. 
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De unges oplevelse af meritgivende kombinationsforløb 
Når vi spørger produktionsskolens medarbejdere om hvad de mener de unge får ud af at deltage i 
kombinationsforløb, mener de, at en relativ stor gruppe (53,2 %) af eleverne er enten meget 
tilfredse eller tilfredse med at deltage i kombinationsforløb.  
 
Figur 10 

 
Spørgsmål: De unges oplevelse af at deltage i meritgivende kombinationsforløb 

 
Der kan ikke herske tvivl om, at denne gruppe af elever hører til de forholdsvis afklarede elever 
der enten tilbydes kombinationsforløbet i forbindelse med overgangen til den kompetencegivende 
uddannelse eller elever, der tilbydes kombinationsforløbet for at opnå endelig afklaring omkring 
uddannelsesvalg. Det samme gør sig gældende når der spørges til afklaring og skift mellem 
forskellige læringsmiljøer. 
 
Figur 11 

 
Spørgsmål: Igennem deltagelse i meritgivende kombinationsforløb er de unge blevet afklaret i forhold til 
uddannelse 
 

Lærerne vurderer at 47,8 % af eleverne i høj grad eller i nogen grad er blevet afklaret i forhold til 
uddannelse. I dette tal kan der dog også ”gemme” sig elever som er blevet afklaret om, at det ikke 
skal være denne uddannelse, der skal vælges. 
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Figur 12 

 
Spørgsmål: De unge er glade for at skifte mellem forskellige læringsmiljøer 

 
I figur 12 viser sig det samme billede, at omkring halvdelen (43,3 %) af eleverne i høj grad eller 
nogen grad er glade for at skifte mellem forskellige læringsmiljøer, når produktionsskole-
medarbejderen skal vurdere det. 
 
Når vi vender os mod de unge selv viser der sig et lignende nuanceret billede af hvordan de 
oplever deltagelsen i kombinationsforløb, og for at vise denne nuancering, kommer her en ganske 
kort beskrivelse af hver enkelt af de adspurgte produktionsskoleelevers kombinationsforløb.12 
 
Elev 1 + elev 2. Deltog begge i et meritgivende kombinationsforløb indenfor det grønne område 
som anlægsgartner (3-ugers forløb). Her deltog eleverne i den del af grundforløbet, der handlede 
om at lægge fliser med specielle mål. Eleverne fremhæver følgende fra forløbet: 

• At arbejde konkret og praktisk med tingene (lægge fliser, køre traktor, bruge maskiner) 

• At det var godt at prøve noget andet end det, der sker på produktionsskolen 

• At være sammen med 2 andre fra produktionsskolen 

• At de skulle arbejde videre med det lærte hjemme på produktionsskolen 
Den ene elev er i dag overgået til forsøgsprojektet ”Produktionsbaseret lærlingeuddannelse” 
indenfor det grønne område. Uddannelsen er forankret på den produktionsskole, der etablerede 
kombinationsforløbet. Den anden elev er stadigvæk uafklaret med hensyn til uddannelsesvalg. 
 
Elev 3. Deltog i et meritgivende kombinationsforløb indenfor det merkantile område (4-ugers 
forløb). Forløbet var etableret som en ren kombinationsforløbsklasse, hvor der udelukkende var 
produktionsskole-elever. Eleven fremhæver følgende fra forløbet: 

• At det var kedeligt, og der skete ingenting 
Desuden gav eleven udtryk for at være meget uafklaret i forhold til uddannelsesvalg, men havde 
været nødt til at træffe et valg efter 1 år på produktionsskolen. Eleven gik i øjeblikket på HG, men 
overvejede at droppe ud. 
 

 
12 Elever der deltog i fokusgruppeinterview 
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Elev 4. Deltog i et meritgivende kombinationsforløb på teknisk skoles bygge og anlæg (3-ugers 
forløb). Eleven deltog sammen med 2 andre produktionsskoleelever på et normalt 
grundforløbshold. Han fortæller selv følgende fra forløbet: 

”Jeg valgte det, fordi her gik alle mine venner fra Køge, og de synes det er virkelig 
skægt. Så måtte jeg jo også prøve det. Der gik jeg i 3 uger. Vi prøvede at mure en 
væg. Den blev totalt skæv. Jeg troede bare men lagde dem ovenpå hinanden. De 
andre kaldte den for regnbuen.” 

 
Eleven fremhæver i øvrigt fra forløbet: 

• At teoritimer er kedelige 

• At det praktiske arbejde de blev sat til krævede en del kendskab til forskellige teknikker, 
som man ikke bare kunne udføre efter at de var vist en enkelt gang (gjaldt især for 
kombinationsforløbseleverne) 

• At han blev afklaret om at han ikke skulle være murer 
På produktionsskolen arbejder han på skolen grønne linje, og føler stadigvæk, at han er meget 
uafklaret i forhold til uddannelsesretning. 
 
Elev 5,6,7 og 8. Deltog alle på samme kombinationsforløb på teknisk skole (2-ugers forløb), hvor 
eleverne, som alle var produktionsskoleelever, besøgte forskellige uddannelsesretninger (smed, 
smykkedesign) og alle arbejdede med 3d-tegneprogrammer på computer. Desuden deltog alle 
elever i meritgivende kurser (brand, § 26 og førstehjælp). Eleverne fremhæver følgende fra 
forløbet: 

• At de praktiske elementer i forløbet var de bedste og mest givende 

• At stillesiddende og teoretisk undervisning var kedeligt  

• ”Tegneprogrammet da var vi ved at falde i søvn” 

• At der manglede sammenhæng mellem teori og praksis 

• ”Vi svejsede overhovedet ikke. Det kunne vi da godt have prøvet, når vi nu kendte 
sikkerheden om det”. 

• At forløb med udelukkende produktionsskoleelever ikke giver det store udbytte 
 
I øvrigt fremhævede en af eleverne, at afklaring i forhold til fag i langt højere grad burde foregå i 
praktik, der opleves mere motiverende. Kombinationsforløbene er mere afklaring i forhold til 
uddannelse, og som eleven selv udtaler: ”… mere motiverende at komme i praktik. Det handler jo 
om ikke at få startet på alle mulige uddannelser og ikke have en masse halve grundforløb”. 
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Ser vi nu på hvordan erhvervsskolerne vurderer elevernes mulige udbytte af kombinationsforløb, 
viser der sig følgende billede. 
 
Figur 13 

 
Spørgsmål: Et udvidet samarbejdet med produktionsskolen vil fremadrettet sikre at flere unge påbegynder og 
færdiggør en uddannelse? 
 

Erhvervsskolerne, der arbejder sammen med produktionsskolerne, er ikke i tvivl om, at et udvidet 
samarbejde vil styrke de unges muligheder for at færdiggøre en uddannelse. Omkring 90 % mener 
at det i høj grad eller nogen grad vil styrke de unges muligheder i uddannelsessystemet. Det 
samme billede viser sig når der spørges til fleksibilitet i forhold til overgangen mellem 
produktionsskole og erhvervsskole. Her mener næsten 70 % at det i høj grad eller i nogen grad vil 
styrke den fleksible overgang mellem skoleformerne, når samarbejdet udvides. 
 
Figur 14 

 
Spørgsmål: Samarbejdet med produktionsskolerne har på nuværende tidspunkt øget fleksibiliteten i overgangen 
mellem erhvervsskolen og produktionsskolen. 
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Sammenfatning 
I det følgende vil vi give en sammenfatning af hvordan det er gået med at implementere loven om 
meritgivende kombinationsforløb. Helt overordnet er det vigtigt at fremhæve intentionen med 
denne undersøgelse – at der i høj grad er tale om en problematiserende første erfaringsopsamling 
der bygger på svar fra en række respondenter i spørgeskemaer og fokusgruppeinterview. Der er 
ligeledes tale om en række sammenligninger med indberetninger til UVM og oplysninger i forhold 
til forskellige taxametre. Der er altså ikke tale om en egentlig effektevaluering, hvor der fokuseres 
ensidigt på de eksakte resultater af indsatsen. 
 
Som tidligere nævnt skete der en ændring i produktionsskoleloven, der præciserede samarbejdet 
og sammenhængen mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Loven trådte i kraft august 2007. 
Undersøgelsen her har overordnet haft fokus på hvordan det er gået med at implementere lovens 
krav om at alle produktionsskoler skal tilbyde alle elever et meritgivende kombinationsforløb, når 
de har gået på produktionsskolen i 3 måneder, hvis ikke særlige forhold taler her imod. 
 
Pr. 1. november 2008 ved vi med sikkerhed: 

• At 45 produktionsskoler tilsammen har etableret 839 meritgivende kombinationsforløb 

• At 16 produktionsskoler ikke har etableret samarbejde med erhvervsskoler omkring 
meritgivende kombinationsforløb 

• At 61 produktionsskoler ud af 79 har deltaget i undersøgelsen 

• At 29 erhvervsskoler har 123 samarbejdsaftaler med forskellige produktionsskoler 

• At en stor del af disse erhvervsskoler mener, at det er svært at leve op til lovens intention 
om individuelt tilrettelagte kombinationsforløb som glidende overgang til en 
erhvervsuddannelse 

• At der arbejdes målrettet på at udvikle samarbejdet mellem produktionsskoler og 
erhvervsskoler 

 
En central problemstilling der dukker op i analysen af de forskellige data er forholdet mellem 
individuelt tilrettelagte kombinationsforløb og holdbaserede forløb. Som udgangspunkt ønsker de 
fleste erhvervsskoler, at kombinationsforløbene udbydes som holdbaserede forløb på bestemte 
tidspunkter af året, det passer simpelthen bedst til den måde, de i forvejen opretter grundforløb 
på. Produktionsskolerne er derimod ikke entydige i deres udmeldinger, men der er dog en udbredt 
opfattelse af, at der bør fokuseres på det individuelt tilrettelagte kombinationsforløb, men dog 
med den nuancering at individuelt tilrettelagte forløb kan forstås på følgende forskellige måder: 

1. Forløb, hvor eleven deltager i et kombinationsforløb når vedkommende er afklaret i 
forhold til fag og uddannelsesretning, og kan bruge kombinationsforløbet som en glidende 
overgang til uddannelsen  

2. Forløb, hvor eleven både bruger kombinationsforløbet som afklaring i forhold til 
uddannelse og som en mulighed for at stifte bekendtskab med en kompetencegivende 
uddannelsesinstitution, og derfor vender tilbage til produktionsskolen efter endt forløb,  

3. Forløb, hvor produktionsskoleelever for tilbud om individuelt at tilmelde sig udbudte 
holdforløb på erhvervsskolen på et bestemt tidspunkt af året (eksempelvis et forløb på 
SOSU)  
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4. Forløb hvor produktionsskoler giver alle elever mulighed for at vælge et 
kombinationsforløb efter eget ønske om uddannelsesretning, på et bestemt tidspunkt på 
året. 

5. Holdbaserede forløb, hvor det enkelte værksted fra produktionsskolen deltager på samme 
tid i et særligt tilrettelagt kombinationsforløb på erhvervsskolen. 

 
På trods af de forskellige strukturelle problemer, er det alligevel lykkedes for 45 produktionsskoler 
og en række forskellige erhvervsskoler at komme i gang med det nye samarbejde omkring 
meritgivende kombinationsforløb. Kigger man udelukkende på de eksakte tal for etablerede 
kombinationsforløb, kan man mene at der er langt fra de budgetterede måltal 2008 på 352 
årselever til undersøgelsens påvisning af, at der i det første år kun lykkedes at etablere 
kombinationsforløb svarende til 52 årselever. 
 
Men bag disse eksakte tal gemmer der sig en række forklaringer, udfordringer og barrierer. For det 
første kravet om større samarbejde og sammenhæng mellem produktionsskoler og 
erhvervsskoler, som helt uden sammenligning er den største udfordring i forhold til lovgivningen. 
Denne udfordring og problemstilling tages op i næste afsnit af rapporten som et særskilt emne. 
 
Vi retter derfor igen blikket mod selve implementeringen af lovgivningen, hvor analyserne udover 
ovennævnte forhold viser en række styrker og positive sider ved kombinationsforløb såvel som en 
række svagheder, problemstillinger og dilemmaer, som her kort ridses op: 
 
Styrker, positive sider og udfordringer: 

• Giver den enkelte elev mulighed for at danne sig et godt indtryk af uddannelsen og 
uddannelsesinstitutionen 

• Elever der starter deres grundforløb som et kombinationsforløb fastholdes bedre i valgt 
uddannelse 

• Der skal arbejdes målbevidst med efterbehandling af elevens oplevelse af 
kombinationsforløbet 

• Lærere og elever taler nu mere om sammenhængen mellem produktionsskoleforløbet og 
senere uddannelsesvalg 

• Det har psykologisk værdi for eleverne at de er indskrevet på produktionsskolen under 
kombinationsforløbet – det giver ikke noget nederlag at vende tilbage 

• Der skal hele tiden arbejdes på at kombinationsforløbet ikke bliver produktionsskoleforlagt 
undervisning på en erhvervsskole 

• Eleverne peger på at undervisningen på erhvervsskolerne skal være mere praktisk – lidt 
ligesom det der foregår på produktionsskolen 

 
Svagheder, problemstillinger og dilemmaer: 

• En del erhvervsuddannelsers manglende kendskab til kombinationsforløbene – har svært 
ved at forholde sig til en enkelt elev – vil gerne have mulighed for at oprette hold 

• Produktionsskoler med samarbejdsaftaler med mange forskellige erhvervsskoler har svært 
ved at finde de enkelte erhvervsskoler udbud af kombinationsforløb 

• Elever er ikke klar til at indgå i et kombinationsforløb, når muligheden byder sig i forhold til 
erhvervsskolernes udbud 
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• Der bruges for mange ressourcer på at etablere kombinationsforløb i forhold til elevernes 
udbytte 

• Der er for dårlig økonomi til at der kan følges nok op på udbyttet af kombinationsforløbet i 
forhold til den enkelte elev  

• Mange elever er frafaldselever fra EUD, og de er ikke motiverede til deltagelse i 
kombinationsforløb efter tre måneder på produktionsskolen 

• Erhvervsskolelærerne er generelt fokuserede på at undervise eleverne med fokus på et 
højt fagligt indhold, og kan derfor have svært ved samtidigt at undervise elever med mange 
problemer 
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Samarbejdet mellem produktionsskoler og erhvervsskoler 
I produktionsskolelovens § 2 a. står der blandt andet at produktionsskoler skal samarbejde med 
institutioner godkendt under lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og at 
samarbejdet skal bygge på en skriftlig samarbejdsaftale mellem produktionsskolen og 
erhvervsuddannelserne. 
Hvordan er dette samarbejde så kommet i værk, og hvordan fungerer det? I det følgende vil vi 
først give en kort beskrivelse af hvad der kendetegner produktionsskolens læringsmiljø samt en 
kort beskrivelse af hvad der kendetegner erhvervsuddannelsernes læringsmiljø.  
 
Grundlæggende er der nemlig tale om to vidt forskellige tilgange til at forstå læreprocesser, hvor 
den ene har fokus på et individuelt læringsperspektiv, hvor det drejer sig om at ændre antagelse 
og holdninger og nå målet så hurtigt som muligt – at udvide elevernes individuelle evne til at 
tænke og erkende. Den anden har fokus på læring gennem deltagelse, hvor læring ikke 
udelukkende er det, der foregår inde i den enkeltes hoved – at læring i lige så høj grad udvikles 
gennem og på grundlag af deltagernes forskellige optikker. 
  
Når man kræver at vidt forskellige skolekulturer skal intensivere samarbejdet omkring unges 
uddannelse, er det vigtigt at kende de grundlæggende forskelligheder eller sagt med andre ord, 
hvad er det for målsætninger der er styrende for skolernes pædagogiske arbejde, og hvilke midler 
der benyttes for at nå frem til målet. 
 
Senere beskrives så de helt konkrete opfattelser af hvordan dette samarbejde i øjeblikket udvikles 
og forbedres. Først beskrives produktionsskolernes opfattelse af samarbejdet med de 
kompetencegivende uddannelser/erhvervsuddannelserne13 og herefter beskrives 
erhvervsuddannelsernes opfattelse af samarbejdet. 
 
Til slut gives der en række bud på hvilke værdimæssige overvejelser og problemstillinger, der 
opstår, når forskellige skoletyper skal samarbejde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Samtlige samarbejdsaftaler der refereres til i dette projekt er indgået med tekniske skoler, handelsskoler, SOSU og 

landbrugsskoler. 
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Læringsmiljø – produktionsskolen 
Fra mange undersøgelser ved vi at produktionsskolen har et særligt læringsmiljø som en god 
ramme omkring læreprocesser for unge med mange negative oplevelser i det traditionelle 
skolesystem og som samtidig kan rumme disse elever. 
 
For det første. ”…. At de institutionelle rammer, som opstilles i produktionsskolen, er anderledes 
end de rammer, som eleverne har mødt i folkeskolen. Produktionsskolen er mindre 
informationstung, og der er ikke opsat et decideret hjælpearrangement, som det er tilfældet i 
folkeskolen, hvor særligt svage elever skilles ud fra klassen (eksempelvis i form af 
specialklasseundervisning). Den faglige og sociale hjælp, der er behov for, gennemføres fortrinsvis 
i forbindelse med elevernes hverdag. Endvidere præciseres det, at en af de centrale forskelle 
mellem produktionsskolen og folkeskolen er, at det hele på produktionsskolen er anlagt på en 
arbejdsmæssig praksis.”14 
 
For det andet. ”I det praktiske arbejde på produktionsskolens værksteder skabes der 
sammenhæng igennem kropslig forbundenhed med læreprocessen. Denne forbundenhed er uhyre 
vigtig for deltagerne. Det er vigtigt at læring ikke kun er en mental proces, men i lige så høj grad er 
bundet til konteksten – at man lærer i de sammenhænge hvor det lærte skal bruges.”15 
 
For det tredje. ”Det er overvældende at komme ind på metalværkstedet: Det virker (og lyder) 
kaotisk: Der er fyldt med maskiner, værkstøj, råmaterialer, halvfabrikata og færdigvarer (f.eks. 
diverse udstyr til vedligeholdelse af gravsteder og kirkegårde, og grill med tag). Linjelederen er 
optaget af de unge, der er i gang med en masse forskellige opgaver, som alle indgår i de produkter 
skolen udvikler, fremstiller og sælger. (alle linjelederne på skolens værksteder har en fortid inden 
for håndværk og industri og ikke som skolelærere. De tilfører skolen et stærkt engagement i, og en 
uundværlig selv-oplevet viden om arbejdslivets sociale værdi).”16 
 
Ovennævnte viser tydeligt produktionsskolens læringsmiljø forstås og opleves som værende 
anderledes end i andre skole- og uddannelsesinstitutioner. I denne sammenhæng fremstår 
samarbejdet omkring kombinationsforløb som en stor udfordring, fordi den netop udfordrer 
produktionsskolens særlige måde at tænke læreprocesser på, som deltagelse i produktion på 
værksteder. Nu skal produktionsskolerne samtidig målrette deres opmærksomhed mod et andet 
læringsmiljø – et læringsmiljø der kendetegnes ved pensumkrav, individuelle uddannelsesplaner, 
prøver, karakterer og eksamener. 
  
 

 
 
 
 
 

 
14 Kierkegaard, T. & Nielsen, K. Kreativitet, produktion og identitet – fra produktionsskole til erhvervsuddannelse. 
15 Hoppe, A. Læring, dokumentation og værdisætning i produktionsskolen - produktionsskolediskursen 
16 Lave, J. Læring i praksis I Fra undervisning til læring - produktionsskoleerfaringer 
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Læringsmiljø – erhvervsuddannelserne 
At give et kort og fyldestgørende beskrivelse af erhvervsuddannelsernes læringsmiljø er ikke 
nogen helt enkel opgave, når det på en og samme tid skal rumme det merkantile område, det 
tekniske område, det sociale og pædagogiske område og landbrugsområdet. Men på tværs af 
områderne er der dog karakteristika som er ens. 
 
For det første kan erhvervsuddannelserne karakteriseres ved i lighed med andre uddannelses-
institutioner at tilbyde elever særligt tilrettelagte og særligt arrangerede institutionaliserede 
læringsbaner. Læringsbaner der almindeligvis er langstrakte med sammensatte lærehandlinger. 17 
 
For det andet er en erhvervsuddannelse en praktisk betonet uddannelse, og det meste af den 
foregår i en praktikvirksomhed. Det kan være i en større industrivirksomhed, et mindre værksted, 
et køkken, en butik, et kontor, en transportvirksomhed, et hospital, et plejehjem, en børnehave, 
på en gård eller et helt andet sted, og den teoretiske del af uddannelsen foregår på en erhvervs-
skole, som kan være en handelsskole, en teknisk skole, et AMU-center, en landbrugsskole eller en 
social- og sundhedsskole.18 
 
For det tredje kendetegnes erhvervsskolesystemet ved inddragelse af arbejdsmarkedets parter i 
alle uddannelsens niveauer. Det gælder fra det lovforberedende arbejde til den daglige styring af 
eksempelvis de tekniske skoler og virksomhedernes involvering i uddannelserne. 
Erhvervsuddannelserne skal altså være med til at sikre en sammenhæng mellem uddannelsen af 
faglært arbejdskraft og arbejdsmarkedets behov.19 
 
For det fjerde adskiller erhvervsuddannelserne sig fra andre dele af ungdomsuddannelses- 
systemet, der alene har til formål at kvalificere eleverne til en efterfølgende kompetencegivende 
uddannelse, ved at uddanne eleverne i forhold til behov, som det arbejdsmarked, der aftager de 
færdiguddannede har. Det betyder at erhvervsuddannelserne grundlæggende er underlagt de 
skiftende økonomiske konjunkturer på arbejdsmarkedet, og at de skal være i stand til at levere 
netop den arbejdskraft, der efterspørges på et givent tidspunkt.20 
 
Og endelig skal erhvervsskolerne i lighed med andre formelle uddannelsesinstitutioner leve op til 
et politisk krav om høj faglighed, og det gælder både de helt basale og grundlæggende 
færdigheder og den komplekse, professionelle faglighed. Den øgede faglighed skal bekræftes 
igennem prøver, eksamener, bedømmelser og karakterer, der dokumenterer de centrale faglige 
kompetencer. Eleven skal bedømmes på baggrund af målbare, gennemsigtige kriterier, som giver 
et retvisende billede af den individuelle præstation.21    
 
Ovennævnte viser tydeligt at erhvervsuddannelserne skal leve op til en række samfundsbestemte 
krav til uddannelse. Det er derfor en væsentlig udfordring for erhvervsskolerne, når de stilles 

 
17 Dreier, O. Læring som ændring af personlig deltagelse i sociale kontekster In Nielsen, K. & Kvale, S. Mesterlære – 

læring som social praksis 
18 Fra www.uvm.dk  
19 Koudahl, P. Den gode erhvervsuddannelse 
20 Ibid. 
21 Modernisering af prøver, eksamener og karakterer, UVM 

http://www.uvm.dk/
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overfor nye krav om at håndtere elever der har det svært i uddannelseskonteksten. Og det er det, 
der sættes i spil, når der skal etableres meritgivende kombinationsforløb. 
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Produktionsskolernes samarbejde med erhvervsuddannelserne 
På trods af de forskelle mellem skoleformer, der blev skitseret i det foregående, er der rent faktisk 
arbejdet målbevidst med at intensivere samarbejdet mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. 
Dette samarbejde tager naturligvis udgangspunkt i formelle samarbejdsaftaler mellem de to 
institutioner, men i praksis betyder det at medarbejdere på alle niveauer skal involveres i større 
eller mindre grad for at samarbejdet kan gøre overgange mellem produktionsskoler og 
erhvervsskoler mere fleksible. 
 
I dette afsnit vil vi beskrive samarbejdet set fra produktionsskolernes perspektiv. Hvordan oplever 
produktionsskolerne samarbejdet? Hvad er udfordringerne? Hvor er udviklingspotentialet? 
Hvordan er det gået med at etablere samarbejdet – at udfærdige de skriftlige samarbejdsaftaler? 
 
Figur 15 

 
Udsagn: Det har været problemfrit at etablere samarbejdsaftalerne med erhvervsskolerne 

 
64,5 % af produktionsskolerne er enten meget enige eller enige i at det har været problemfrit at 
etablere samarbejdsaftaler med erhvervsskolerne, hvilket peger i retning af, at etableringen af de 
rent formelle rammer for samarbejdet ikke har voldt de store problemer. I fokusgruppe-
interviewene siger både repræsentanter fra produktionsskolerne og erhvervsskolerne at det i 
etableringsfasen er vigtigt at det ledelsesmæssige er på plads. Herudover peges der på, at mange 
produktionsskoler og erhvervsskoler har haft et udmærket samarbejde i gennem længere tid – på 
Fyn eksempelvis Proerhverv Fyn. Ligeledes er det vigtigt at der i samarbejdet hurtigt skabes nogle 
hurtige kommunikationsveje, hvor beslutningskompetence og handlekompetence delegeres ud til 
de rette personer – at medarbejdere med ledelseskompetence deltager i samarbejdet.  
 
Når vi bevæger os ind på det konkrete arbejde med meritgivende kombinationsforløb, fordeler 
produktions-skolernes svar sig lidt anderledes. Som det ses i figur 16, er der stadigvæk ca. 1/3 af 
skolerne som er delvis enige i, at der med udgangspunkt i samarbejdsaftalen har været 
problemfrit at etablere kombinationsforløb, mens næsten halvdelen af skolerne er delvis uenige 
eller helt uenige i dette.  
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Figur 16 

 
Spørgsmål: Med udgangspunkt i de formelle samarbejdsaftaler har det været nemt at samarbejde med erhvervsskolen 
om at iværksætte meritgivende kombinationsforløb 

 
Grunden til dette skal sikkert søges i det faktum at lovgivningen omkring kombinationsforløb er 
indskrevet i produktionsskoleloven. Følgende udsagn fra fokusgruppeinterviewene kan belyse 
problemstillingen: 
 

”Vi har heller ikke lavet mange forløb i 2008. Problemet er at det kræver masser af tid 
at finde kombinationsforløbene. Nemt med SOSU C fordi de ligger tæt på. Men i 
forhold til de andre erhvervsskoler har vi både CPHVest, slagteriskolen og hele 
København. Når jeg ringer får jeg at vide at holdene er optaget. Det er rigtig svært 
specielt på Københavnerskolerne at finde ud af hvornår der overhovedet er 
kombinationsforløb. Sådan har det været i 2008 – svært at løbe i gang. Der hvor det 
begynder at se positivt ud, er, at nu, er der en række forløb der kører på et fast 
tidspunkt. Nemmere at arbejde med for underviserne på skolen, fx uge 17 og 18 har 
vi fokus på det. Det skal jo også hænge sammen med produktionen og praktik. Så jeg 
tænker at det bliver nemmere i år.” 22 

 
Med hensyn til økonomien omkring kombinationsforløb anbefaler UVM, at når der er tale om 
betaling mellem institutioner, bør aftaler og principper for dette fastlægges i den skriftlige 
samarbejdsaftale. Ligeledes skal sådanne aftaler også omfatte andre principper og procedurer 
vedrørende etablering af meritgivende kombinationsforløb. Ministeriet anbefaler ligeledes 
anvendelsen af tompladsordninger med afregning alene af marginale omkostninger.23 
 
95,2 % af produktionsskolerne oplyser da også at der er indarbejdet faste aftaler om økonomien 
omkring meritgivende kombinationsforløb i samarbejdsaftalerne. De 4,8 % af skolerne der nævner 
at de ikke har en aftale om økonomien i samarbejdsaftalen, oplyser at det ikke har været muligt at 
opnå en tilfredsstillende pris for deres køb af undervisning på erhvervsskolen i forbindelse med 
kombinationsforløb. 
 

 
22 fokusgruppeinterview 
23 Skrivelse om målretning af produktionsskoler mod kompetencegivende uddannelse, UVM 2007 
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Figur 17 

   
Spørgsmål: Er der indarbejdet faste aftaler om økonomien omkring meritgivende kombinationsforløb i 
samarbejdsaftalerne? 

 
81,3 % af skolerne er da også meget enige eller delvis enige i, at der bør fastsættes en fast pris for 
køb af undervisning på andre uddannelsesinstitutioner, hvilket tyder på at en af de væsentlige 
barrierer i forhold til etableringen af kombinationsforløb er økonomi. 
 
Figur 18 

 
Spørgsmål: Der er behov for en fastlagt fælles pris for køb af undervisning på andre uddannelsesinstitutioner?  

 
Der hvor det lykkes med mere pragmatiske løsninger, ser det ud til at økonomien kommer til at 
spille en mindre central rolle, når samarbejdet skal udmøntes i praksis. 
 

”Aftalerne er pragmatiske – 50 kr. til dig og 50 til mig. Det går nok op. Det er så lille 
en del af vores aktivitet, at vi ikke gider gå op i det.”24 

 
 
 

 
 

 

 

 
24 Fra fokusgruppeinterview 
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Næsten 95 % af produktionsskolerne er meget enige eller delvis enige i at det tværinstitutionelle 
samarbejde er blevet styrket, fordi der stilles krav om at produktionsskoleelever skal tilbydes 
kombinationsforløb efter 3 måneder på produktionsskole. 
 
Figur 19 

 
Spørgsmål: Det tværinstitutionelle samarbejde mellem produktionsskolen og erhvervsskolerne er blevet styrket 

 

Omkring 65 % af produktionsskolerne peger ligeledes på at produktionsskolens medarbejdere har 
fået bedre indblik i hvordan lærerne på erhvervsskolerne arbejder, og hvilke krav og forventninger 
de skal leve op til. 
 
 

Figur 20 

 
Spørgsmål: Jeg har som medarbejder fået mere viden om, bedre samarbejde med og nyt syn på erhvervsskolernes 
medarbejdere i forhold til deres arbejde med de unge. 
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Erhvervsskolernes samarbejde med produktionsskolerne 
Som det var tilfældet med produktionsskolerne er også erhvervsskolerne blevet bedt om at 
forholde sig til samarbejdet med produktionsskolerne. På nuværende tidspunkt ved vi at de 29 
erhvervsskoler, der har svaret på spørgeskemaundersøgelsen har udfærdiget 123 
samarbejdsaftaler med forskellige produktionsskoler. Det vil sige at erhvervsskolerne i gennemsnit 
har samarbejdsaftaler med 4 produktionsskoler. 
 
Overordnet bygger samarbejdsaftalerne på principper, der har et bredere fokus end det der 
umiddelbart er denne undersøgelses område. I figur 21 kan man se at mange af erhvervsskolerne 
arbejder med flere grundlæggende principper i deres samarbejdsaftaler med produktionsskolerne.  
 
Figur 21 

 
Spørgsmål: Samarbejdsaftalen bygger på følgende idégrundlag 

A: Skal støtte elever, der ikke umiddelbart kan påbegynde en kompetencegivende uddannelse 
B: Skal sikre at eleverne oplever en helhedsorienteret indsats fra begge skoleformer 
C: Eleverne får tilbud om gensidigt at skifte skole, uden der derved bliver tale om afbrud af den 
uddannelse eleven er i gang med 
D: Andet 
 
Erhvervsskolerne er heller ikke i tvivl om at et udvidet samarbejde med produktionsskolerne vil 
sikre at flere elever fastholdes i og gennemfører en uddannelse. 
 
Figur 22 

 
Spørgsmål: Et udvidet samarbejdet med produktionsskolen vil fremadrettet sikre at flere unge påbegynder og 
færdiggør en uddannelse? 
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Spørger man til erhvervsskolernes generelle opfattelse af samarbejdets betydning i forhold til 
hvordan de ser på produktionsskolens arbejde, og hvordan de ser på at etablere konkrete 
indsatser i samarbejdet med produktionsskoler, er næsten 100 % meget enige eller delvis enige i 
at det øgede samarbejde indtil nu giver bedre mulighed for at etablere konkrete indsatser. 
 
Figur 23 

 
Spørgsmål: Erhvervsskolen har overordnet fået mere viden om produktionsskolernes arbejde med de unge, og her 
igennem fået bedre mulighed for at iværksætte konkrete indsatser i samarbejde med produktionsskolerne. 

 
Der viser sig samtidigt et billede af at samarbejdet skal bredes ud i organisationen før det får 
gennemslagskraft i forhold til at etablere de konkrete indsatser. Således har 22 erhvervsskoler 
skabt netværk mellem ledelsesgrupper på de to skoleformer, 16 skoler har etableret netværk 
mellem vejlederne og 14 skoler skabt netværk mellem lærergrupper. En fortsat udvikling af 
samarbejdet mellem medarbejdergrupper på erhvervsskoler og produktionsskoler, er sikkert en 
nødvendighed for at udvide og få nye erfaringer med at etablere og tilbyde relevante 
meritgivende kombinationsforløb til flere produktionsskoleelever.  
 
Figur 24 

 
Spørgsmål: Det tværinstitutionelle samarbejde har overordnet givet sig udtryk i, at der er opstået netværk på tværs af 
forskellige erhvervsskoler og produktionsskoler. 
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Der er ingen tvivl om at samarbejdet mellem de to skoleformer er startet på ledelsesniveau – 
hvilket er naturligt nok, men skal nye initiativer implementeres i organisationen, er det vigtig at 
alle medarbejdergrupper involveres. I figur 25- 27 kan man se hvor langt en række erhvervsskoler 
mener de er kommet i denne proces 
 
Figur 25 

 
Spørgsmål: Det tværinstitutionelle samarbejde mellem produktionsskolen og erhvervsskolerne er blevet styrket på 
ledelsesniveau: 
 
I figur 25 kan man se at over 90 % er meget enige eller delvis enige at samarbejdet er styrket på 
ledelsesniveau. I figur 26 kan man se at det drejer sig om 75 % når der tales om vejlederniveauet, 
og i figur 27 kan man se at der er tale om ca 60 % når det drejer sig om lærerniveauet. Når det 
ledelsesmæssige er på plads, er der ingen tvivl om at arbejdet skal uddelegeres til de 
medarbejdere, der skal løse opgaven i dagligdagen (vejledere og lærere), hvis der skal etableres 
konkrete indsatser. 
 
Figur 26 

 
Spørgsmål: Det tværinstitutionelle samarbejde mellem produktionsskolen og erhvervsskolerne er blevet styrket på 
vejlederniveau: 
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Figur 27 

 
Spørgsmål: Det tværinstitutionelle samarbejde mellem produktionsskolen og erhvervsskolerne er blevet styrket på 
lærerniveau: 
 
Også i fokusgruppeinterviewene kom respondenterne ind på vigtigheden af at samarbejdet bredes 
ud til især lærerniveauet. 
 
 ”I starten var det meget vejledersamarbejde eller viceledersamarbejde, men nu er det 
 meget kontaktlærersamarbejde.” 
 
 ”Jeg tager mig af alt med kombiforløb. Kommandovejene er ikke så lange. Sørg for at 
 det er en person der står for det, som har kontakt til afdelingslederen”. 
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Værdimæssige overvejelser og problemstillinger  
Når produktionsskoleelever skal tilbydes meritgivende kombinationsforløb, kan det være 
hensigtsmæssigt at kigge på hvad det er, der kendetegner de unge, der går på produktionsskolen.  
 
For det første skal alle elever der tilbydes et produktionsskoleophold målgruppevurderes af UU. 
Allerede dette signalerer at de unge skal tilhøre en særlig målgruppe, som bredt defineret er unge 
der lever op til følgende: 
 

• har opfyldt undervisningspligten  

• er under 25 år  

• ikke har gennemført en ungdomsuddannelse  

• ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse eller har 
afbrudt en ungdomsuddannelse 

 
Der er ligeledes kørt en række registerkørsler på produktionsskoleelever25 med udgangspunkt i 
følgende faktorer: 

• national oprindelse 

• forældres uddannelse 

• forældres socioøkonomiske status 

• husstandens indkomst  

• sociale foranstaltninger 

• afgangskarakterer i dansk og matematik 

• uddannelseshistorik 
Her viser der sig et billede af produktionsskoleelever, som unge der er udsat for en del flere 
belastninger end andre unge – forældrene er kortere uddannet end andre unges forældre, de har 
lavere indkomster, og er oftere på overførselsindkomster. De unge har lavere karakterer i skolen 
end andre unge, de har oftere været anbragt uden for eget hjem, og de har flere afbrudte 
uddannelsesforløb bag sig. 
 
Mange produktionsskoleelever har altså boglige problemer eller været udsat for mange 
belastningsfaktorer, og en del produktionsskolelever har herudover en række psykiske 
problemstillinger at kæmpe med.  
 
Lidt uddybet kan man sige at: 
De unge med boglige problemer kendetegnes ved i hele deres skoletid at have haft svært ved at 
leve op til de boglige krav i skolen. De har oplevet at være konstant bagefter, er blevet henvist til 
specialundervisning, til specialklasser og egentlige specialskoler. Der er tale om unge som ikke har 
taget mange af folkeskolens afgangsprøver, om nogen. De unge i denne gruppe betegnes ofte som 
ordblinde, praktisk begavede, sent udviklede eller elever med indlæringsvanskeligheder. 
 
De unge der er udsat for mange belastningsfaktorer – problematisk opvækst, dårlige 
familieforhold, ringe boligforhold, dårlig ernæring og sociale traumer og belastninger, har en 
forhøjet risiko for svækket udvikling, dårlig sundhed osv. Det er dog vigtigt at understrege, at der 

 
25 Denne taget fra Undersøgelse af produktionsskoleelever Rambøll 2007 
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ingen automatik er knyttet til begrebet: Der er tale om en forøget risiko sammenlignet med 
personer, der ikke er udsat for disse belastningsfaktorer. 
 
De unge med psykiske problemer kendetegnes ved egentlige psykiske diagnoser som ADHD, 
Aspbergers syndrom, etc. eller unge der er visiteret til psykolog på grund af tvangstanker, angst, 
forfølgelsesforestillinger, depressioner ol. De unge kan også have et meget lavt selvværd, være 
generte og lide af stærke humørsvingninger. 
 
Målgruppen er således unge mennesker der ikke selv ser det som en realistisk mulighed at tage en 
uddannelse eller få et arbejde lige nu, eller bliver vurderet til ikke at være egnet til det på 
nuværende tidspunkt. Det er eksempelvis unge, som socialt og fagligt ikke formår at holde trit 
med “gennemsnittet”, eller som har svært ved at begå sig i uddannelsesmiljøet i de 
kompetencegivende uddannelser. De lærer eksempelvis langsomt og har brug for alternative 
indlæringsmetoder. De har også besvær med at begå sig på en arbejdsplads – har svært ved at 
møde til tiden, kan ikke holde arbejdstempoet, etc. Derudover har de ofte i lange perioder brug 
for langt mere social støtte og nærhed, end de kan forvente at få i den ordinære 
uddannelsesinstitution eller på arbejdet i den private virksomhed. 
 
I denne sammenhæng er det på sin plads at gøre sig nogle værdimæssige overvejelser i forhold til 
den etikettering de unge udsættes for. Etikettering der bevirker at de unge ekskluderes fra 
eksempelvis uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet, og anbringes i særlige institutioner 
(produktionsskolen), som så skal sørge for at de bliver klar til et nyt forsøg i det ”normale” system 
igen. 
 
Tilsyneladende handler det om unge, som af en eller flere grunde enten ikke vil have eller ikke kan 
få fodfæste i uddannelsesmiljøer, som hviler på traditionelle og i uddannelsessammenhænge 
normative værdiforestillinger. Disse unge har måske netop brug for noget andet – skal mødes på 
en anden måde og indgå i læreprocesser, der måske har helt andre udgangspunkter og 
sigtepunkter. 
 
I forbindelse med etablering af meritgivende kombinationsforløb, er det derfor vigtigt, at der i høj 
grad lyttes til de unges egne behov i forhold til uddannelsesforløb, sammensætning, afvikling og 
gennemførelse. I den forbindelse kan måltal for kombinationsforløb ikke alene være styrende for i 
hvor høj grad pædagogiske indsatser er succesfulde eller ej. 
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Sammenfatning 
I det følgende vil der blive givet en sammenfatning af, hvordan det er gået med at etablere 
samarbejde og øge sammenhængen mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. 
 
For det første viser der sig et entydigt billede af at både produktionsskolens medarbejdergrupper 
og dele af erhvervsskolernes medarbejdergrupper har fået et bedre overblik over og et forandret 
syn på det pædagogiske arbejde der udføres indenfor de forskellige skoleformer. Medarbejderne 
har fået et øget kendskab til de målforestillinger, der ligger til grund for den pædagogiske praksis 
på henholdsvis produktionsskolen og erhvervsuddannelsen, og hvordan de to skoleformer kan 
understøtte forskellige elevgruppers mulighed for at gennemføre en uddannelse. 
 
For det andet er dette samarbejde ikke noget der udvikles på kort tid og fordi en ny lovgivning 
stiller krav om dette. Der skal, når ny lovgivning skal implementeres, afsættes tid og ressourcer til 
nødvendige kulturændringer i de berørte organisationer, der skal afsættes tid til at ledelse, 
vejledere og lærere kan mødes på tværs af skoleformerne, så der over tid kan udvikles metoder og 
værktøjer til, hvordan man sikrer optimale muligheder for at alle elever kan fastholdes i og 
gennemføre en kompetencegivende uddannelse. 
 
På et mere teoretisk plan kan man med fordel tale om en række samfundsmæssige ”push” og 
”pull” faktorer, som henholdsvis kan hæmme og fremme i hvor høj grad det lykkes unge et 
gennemføre en uddannelse.  
 
”Pull”-faktorer vedrører de mere strukturelle forhold, som vedligeholder kontinuiteten i den 
sociale lagdeling, som f.eks. ulighed i uddannelse, erhvervsplacering og indkomst. I denne 
sammenhæng drejer det sig om at afsætte ressourcer til at kunne fastholde de unge i mainstream 
(på uddannelsesmotorvejen), eller med andre ord inkluderet i samfundet igennem strukturelle 
ændringer – meritgivende kombinationsforløb kan ses som et forsøg på at skabe en sådan 
strukturel ændring – at give produktionsskoleelever en mere glidende overgang fra folkeskole til 
ungdomsuddannelse.  
 
Med ”push”- faktorer forstås sociale omstændigheder, som, ved at reducere den sociale arv, eller 
sammenhængen mellem oprindelsessted og destination, fremmer de unges mulighed for at tage 
en uddannelse – at de professionelle er til stede for de unge som har svært ved at træffe valg om 
uddannelse, og har svært ved at gennemføre uddannelse. Der skal derfor gives mulighed for 
forskelligartet uddannelse efter de unges interesser og evner, at de professionelle så at sige tager 
sig tid til at lytte til de unge og hjælpe dem til at træffe deres valg. 
 
Groft forenklet handler sammenhænge og samarbejde mellem produktionsskoler og 
erhvervsskoler om at få disse faktorer til at spille sammen, så flest mulige unge får mulighed for at 
gennemføre en kompetencegivende uddannelse, og som det ses af det foregående, er mange 
produktionsskoler og erhvervsskoler godt i gang med at udvikle et sådant samarbejde. Men 
effekterne af disse anstrengelser kan ikke måles kvantitativt bare 1½ år efter lovens ikrafttræden 
og være en valid målestok for om der bør foretages ændringer allerede nu.  
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Opsamling og perspektivering 
Som nævnt flere gange i denne rapport er loven om individuelt tilrettelagte meritgivende 
kombinationsforløb i princippet for elle produktionsskoleelever en kompleks udfordring både for 
produktionsskolerne og erhvervsskolerne. 
 
For det første kan nævnes at alle produktionsskoleelever nu skal målgruppevurderes af en UU-
vejleder, der skal afgøre om eleven hører til målgruppen produktionsskoleelev: 
 

• har opfyldt undervisningspligten  

• er under 25 år  

• ikke har gennemført en ungdomsuddannelse  

• ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse eller har 
afbrudt en ungdomsuddannelse 

 
Og udover disse generelle bestemmelser ved vi også af erfaring, at mange af produktionsskole-
eleverne har manglende sociale og personlige kompetencer, som netop besværliggør deres 
deltagelse i traditionelle uddannelsesmiljøer. I afsnittet om værdimæssige overvejelser og 
problemstillinger nævnte vi desuden en række faktorer, som også har stor betydning for de unge – 
manglende boglige færdigheder, udsat for mange belastningsfaktorer og psykiske problemer. Det 
giver en meget uhomogen gruppe af unge, der i princippet skal ”udsættes” for samme 
udannelsesmæssige tiltag. I dette tilfælde meritgivende kombinationsforløb efter tre måneder på 
produktionsskolen. 
 
For det andet har erfaringerne med at etablere kombinationsforløb vist at der kan tænkes mange 
forskellige løsninger på forholdet mellem individuelt tilrettelagte forløb og holdforløb, og at de 
forskellige forløb måske ligefrem henvender sig til vidt forskellige elevgrupper på 
produktionsskolen. 
 
Igennem følgende model vil vi skitsere denne problemstilling velvidende at selv denne model ikke 
griber hele kompleksiteten: 
 
I figur 28 har vi forsøgt at indfange produktionsskolens forskellige målgrupper. De elevgrupper der 
befinder sig i felt 1, er den gruppe af elever loven allerede beskriver, som elever, der ikke kan 
profitere af et meritgivende kombinationsforløb, og derfor ikke skal tilbydes et sådant forløb. 
I felt 4 og 5 befinder de elevgrupper sig, der har de nødvendige forudsætninger for at kunne 
profitere af et meritgivende kombinationsforløb, som det lægges op til med intentioner i loven. I 
felt 5 arbejder man endda med en særlig løsning på at etablere kombinationsforløbet, fordi der 
her er tale om et rente overgangsforløb efter endt produktionsskoleophold. Elevgrupperne i felt 2 
og 3 – måske produktionsskolens største elevgruppe – er elever, der ikke umiddelbart vil kunne 
profitere af et meritgivende kombinationsforløb, som det er beskrevet i lovgivningen, men i stedet 
har brug for at prøve mange forskellige tilbud af produktionsskolelignende slags. Det er uden tvivl 
denne kompleksitet, der har været afgørende for de mange forskellige løsninger vi har set i 
forhold til at etablere meritgivende kombinationsforløb siden lovgivningens ikrafttrædelse august 
2007. Det er derfor kun de kommende års videreudvikling af meritgivende kombinationsforløb, 
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der kan vise hvilke modeller og metoder, der er bæredygtige, og hvilke elever der i realiteten vil 
kunne profitere af et meritgivende kombinationsforløb. 
 
Figur 28 
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Evt. overgå til en 

erhvervsgrund-

uddannelse (EGU) 

 

Evt. overgå til en 

produktionsbaseret 

lærlingeuddannelse på 

produktionsskolen 

 

Overgå til en 

kompetencegivende 

uddannelse på 

erhvervsskolen 

 

Overgå til en 

kompetencegivende 

uddannelse på 

erhvervsskolen 

 
 
For det tredje kan det være hensigtsmæssigt at støtte sig til nogle af de resultater mange 
undersøgelser på området er fremkommet med i forhold til udsatte elevgruppers behov, når de 
skal deltage i uddannelse.26 
 
Hvad karakteriserer de unge der ikke får en ungdomsuddannelse 

• Ringe resultater fra folkeskolen 

• Problemer: psykiske, misbrug, bolig… 

• Manglende opbakning fra hjemmet 

• Mangler indsigt i uddannelsesmæssige muligheder og begrænsninger 

• Mangler sociale kompetencer 

• Indvandrerbaggrund 

• Bor i udkantsområder 

 
26 Peter Koudahl: Oplæg på produktionsskolernes visionskonference i Odense 2007 
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Hvad er deres behov i forhold til uddannelse 

• At nogen tager sig af dem 

• Voksne der gider dem 

• Klare og overskuelige rammer og krav 

• Faste små hold med faste lærere – stamklasser 

• Et fagligt niveau der passer – praktisk som bogligt 

• En passende pædagogik 

• Nogen der henter dem hjemme, når de ikke kommer eller møder til tiden 
 
Hvad har de ikke brug for 

• Individualiserede uddannelser 

• Krav om selv at sammensætte sin uddannelsesplan 

• Krav de på forhånd ikke kan opfylde 

• Selvstudier 

• Ansvar for egen læring 

• At blive mødt med alt det fra folkeskolen, som de hader 

• Lærere der driller og ironiserer 

• At være i konstant konkurrencesituation 
 
Ovenstående kan udmærket stå som en række principper og pejlemærker i forhold til 
videreudviklingen af samarbejdet mellem produktionsskoler og erhvervsskoler både når det 
specifikt drejer sig om at etablere meritgivende kombinationsforløb, og når det drejer sig om 
samarbejdet generelt eller på andre områder. 
 
For det fjerde peger et stort flertal af produktionsskoler og erhvervsskoler på at det vil være 
hensigtsmæssigt med en fast aftale om betaling af undervisning på andre institutioner, fordi 
mange skoler peger på, at det ofte er denne barriere, der spærrer for etablering af meritgivende 
kombinationsforløb. 
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Appendiks  

Undersøgelsens datagrundlag 
Undersøgelsesmetoden bygger både på kvantitativ og kvalitativ metode baseret på to 
spørgeskemaundersøgelser og en række fokusgruppeinterview.  
 
Dataindsamlingen  
For det første blev der udsendt spørgeskemaer til samtlige af landets produktionsskoler (79) 
hvoraf 61 skoler har besvaret spørgeskemaet. Der er ligeledes udsendt spørgeskemaer til samtlige 
kompetencegivende uddannelser (61), som produktionsskolerne har oplyst, at de har formelle 
samarbejdsaftaler med. Vi har modtaget spørgeskemaer retur fra 29 af disse erhvervsskoler. 
 
Derudover indgår 3 fokusgruppeinterview med medarbejdere fra 8 produktionsskoler og 6 
erhvervsskoler, samt to fokusgruppeinterview med 8 produktionsskoleelever. 
 
Valg af respondenter til fokusgruppeinterview 
Med udgangspunkt i besvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen blev respondenterne udvalgt ud 
fra følgende kriterier: 

• Gode og varierende erfaringer med at iværksætte og gennemføre meritgivende 
kombinationsforløb 

• Skolernes geografiske placering (respondenterne repræsenterer således storby og 
forstæder samt større og mindre provinsbyer) 

• Produktionsskolernes størrelse, profil og beliggenhed 

• Samarbejdsrelationer til erhvervsskoler  
 
Fokusgruppeinterviewene blev foretaget efter følgende plan: 
 

Fokusgruppeinterview 1 – medarbejdere på Greve produktionsskole 
Greve Produktionsskole (vejleder)  
Produktionsskolen i Brøndby (Vejleder) 
Korsør Produktionshøjskole (viceforstander) 
SOSU C Brøndby (underviser) 
 

Fokusgruppeinterview 1 - elever 
4 elever fra Greve Produktionsskole 
 
Fokusgruppeinterview 2 - medarbejdere på Middelfart produktionsskole 
Middelfart produktionsskole (forstander og værkstedslærer)  
Fåborg produktionsskole (vejleder) 
EUC-Lillebælt (uddannelsesleder) 
IBC International Business College (forstander) 
SOSU Fyn (underviser) 
 
Fokusgruppeinterview 2 - elever 
4 elever fra middelfart produktionsskole 



49 

 

 
 
Fokusgruppeinterview 3 – medarbejdere på produktionsskolen Mimers brønd 
Produktionsskolen Mimers Brønd (forstander) 
Silkeborg produktionshøjskole (Vejleder/viceforstander) 
Grenå produktionsskole (forstander) 
Asmild Kloster Landbrugsskole (forstander) 
Hotel og restaurationsskolen Silkeborg (underviser/studievejleder) 
 
Af praktiske grunde bad vi de produktionsskoler, der var værter for fokusgruppeinterviewene med 
medarbejdere om at udvælge et antal unge, der stadigvæk gik på produktionsskolen og havde 
gennemført mindst et meritgivende kombinationsforløb.27  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 på Mimers brønd gik der på interviewtidspunktet ingen elever, der havde deltaget i meritgivende 
kombinationsforløb 
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