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1.  Produktionsskolelovens § 2a: ”Produktionsskoler skal samarbejde med institutioner godkendt efter lov om institutioner for 
erhvervsrettet uddannelse. Samarbejdet skal bygge på en skriftlig aftale mellem produktionsskolen og den institution, som 
produktionsskolen udsluser eller forventes at udsluse flest elever til. En produktionsskole kan indgå aftaler med flere institutio-
ner. Produktionsskoler kan gennemføre dele af erhvervsuddannelsernes grundforløb, hvis det indgår i en samarbejdsaftale.” 
(DATO?) 

2.  Undervisningsministeriet og satspuljen har siden 2004 støttet et særligt forsøgsprojekt med lærlinge på produktionsskoler. 
Først på fem udvalgte skoler og i 2008 udvidet til at omfatte 19 produktionsskoler og i 2009 i alt 29 produktionsskoler. Fra 
august 2010 er der ved ændring af erhvervsskoleloven indført en permanent mulighed (produktionsskolebaseret erhvervsud-
dannelse).
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1. Resume

I august 2007 blev der åbnet mulighed for konkrete samarbejder mellem erhvervsskoler og produktionsskoler 
omkring særligt tilrettelagte grundforløb, hvor dele heraf vil kunne lægges og gennemføres på en produkti-
onsskole.  I den forbindelse foreslog Produktionsskoleforeningen (PSF) et projekt, der havde til formål at sikre 
en øget og mere kvalificeret anvendelse af de muligheder, der ligger i at unge gennemfører dele af grundfor-
løb på en produktionsskole. Foreningen fik d. 26. september 2008 støtte til projektet fra FoU-midlerne pulje 
EUD6280 ’Erhvervsskolernes samarbejde med andre institutioner’. Projektet har dels været forankret i PSF, dels 
i de deltagende skoler, således at de enkelte skolesamarbejder i vid udstrækning har kørt deres egne projekter, 
og PSF har haft en opsamlende og koordinerende funktion. 
 
Projektets overordnede formål var at dokumentere og kvalificere forskellige måder at gennemføre dele af 
grundforløb på produktionsskoler. Og dermed også at styrke mulighederne for at flere unge gennemfører en 
ungdomsuddannelse. Den centrale aktivitet var at gennemføre en række pilotprojekter, hvor produktionssko-
ler i samarbejde med en række erhvervsskoler (teknisk skole, handelsskole, SOSU og landbrugsskole) gen-
nemførte og beskrev en række forskellige muligheder for dele af grundforløb på produktionsskolen, der kunne 
være til inspiration for andre skoler. I forbindelse hermed var det et mål både at udvikle ny viden, men også at 
præcisere de metodiske og kompetencemæssige udfordringer, et sådant samarbejde indebærer.

Denne afsluttende erfaringsopsamling bygger dels på dokumenter fra projektet, dels på en række interviews 
på de implicerede skoler og på en række produktionsskoler, der har erfaringer med grundforløb på produkti-
onsskolen, ikke mindst i forbindelse med den produktionsbaserede lærlingeuddannelse. 

Erfaringsopsamlingen peger på en række udfordringer og anbefalinger. Sidste del af rapporten indeholder 
en analyse af det indsamlede materiale samt en række deraf udledte udfordringer. Straks efter dette resume 
præsenterer vi læseren for projektets konklusioner og anbefalinger, hvoraf de vigtigste er: 
 •  Ressourcer til at udvikle samarbejdet på lærerniveau. Det er vigtigt, at der afsættes ressourcer til at  
    lærerne  kan besøge hinandens skoler for at få indsigt i værkstedernes produktion, erhvervsuddan-     
    nelsernes undervisningsplaner og i hverdagspraksisser på skolerne. Man kan også forestille sig fælles 
    kurser eller pædagogiske dage for lærere fra produktionsskole og erhvervsskole.
 •  Ressourcer til at arbejde med dokumentation i produktionsskoleværkstedet. Samarbejde mellem 
    produktionsskole og erhvervsskole indebærer et ’oversættelsesarbejde’ mellem de to skoleformers  
    aktiviteter. Her kan et målrettet arbejde med at dokumentere værkstedets produktion og de   
    dertil forbundne læreprocesser være en stor hjælp.
 •  Ressourcer til at udvikle grundforløbspakker på erhvervsskolen, hvori produktionsskolens værksteds-
    produktion kan indgå. At udvikle grundforløbspakker på erhvervsskolerne er obligatorisk, men alt for  
    sjældent medtænker man produktionsskolen som partner i disse. 
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�. Konklusioner og anbefalinger

Resultaterne af erfaringsopsamlingen viser en række centrale tendenser. Først og fremmest gælder det, 
at det ikke i nævneværdig grad har været muligt at oprette dele af grundforløb på produktionsskolen i 
pilotprojekterne. De steder, hvor det er lykkedes har det været meget få forløb, der er sat i værk. Det har 
således ikke været muligt for erhvervsskolerne at finde egnede elever og sende dem på produktions-
skolen. Til gengæld har skolerne i Silkeborg og Herning, der ikke var pilotskoler i dette projekt, fundet 
en praksis for at sende grundforløbselever til produktionsskolerne, enten i form af korte forløb eller som 
overgang til anden uddannelse.  

Det meget lille antal involverede elever  kan til dels skyldes, at muligheden er blevet overhalet indenom, 
dels af lærlingeforsøget, der nu er blevet lovfæstet, dels af ny mesterlære, men der ser også ud til at være 
overordnede strukturelle barrierer for dele af grundforløb på produktionsskolen. 

Mht. finansiering kan det f.eks. påpeges, at både når det gælder elever i ny mesterlære og elever i produk-
tionsskolebaseret erhvervsuddannelse får erhvervsuddannelsen ekstra midler for at føre tilsyn etc. med 
elever, der fysisk opholder sig et andet sted, men som de har ansvaret for. Dette gælder ikke for elever, der 
tager dele af deres grundforløb på produktionsskolen.

Et relevant spørgsmåI er, hvorvidt produktionsskolen optræder i de forskellige erhvervsskolers handlings-
planer, f.eks. som eventuelle samarbejdspartnere i forbindelse med grundforløbspakker. Dette har vi ikke 
haft mulighed for at undersøge i forbindelse med denne rapport.

Når det er sagt, kan vi i materialet påpege en række forhold, der er med til at understøtte samarbejdet 
mellem erhvervsskole og produktionsskole, og som hermed gives videre som anbefalinger. 
 
Samarbejdet skal bygge både på struktur og på enkelte aktører -  det går ikke uden ildsjæle, men 
samtidig skal de fungere i en struktur, så de ikke hele tiden skal starte forfra med at opbygge en samar-
bejdspraksis. Bygger samarbejdet alene på ildsjæle, bliver det for sårbart. Lovgivningen giver overordnet 
mulighed for/stiller krav om dette samarbejde, men det er op til de enkelte skolesamarbejder at finde 
egnede strukturer og metoder. 

Aftaler omkring økonomi på kommunalt/regionalt/nationalt plan: det er vigtigt, at det ikke er økono-
mien, der blokerer for samarbejde omkring den enkelte unge - Silkeborg garantiskole har f.eks. en tværin-
stitutionel aftale om at al undervisning betales med 50 kr. pr. time pr. elev uansat om eleven kommer fra 
erhvervsskolen til produktionsskolen eller omvendt. 

Ressourcer til at udvikle lærersamarbejder på tværs af de to skoler: på alle skoler er der enighed om, at 
det er samarbejdet mellem lærerne, der virkeligt rykker ved tingene, og at det er vigtigt, at lærerne får et 
indblik i hinandens hverdagspraksis, og de udfordringer der findes her. Der bør derfor afsættes ressour-
cer til at lærerne kan udvikle et samarbejde, der rækker udover enkelttilfælde, hvor en elev sendes fra en 
skole til den anden. 

3.  På produktionsskolerne taler man normalt om deltagere i modsætning til erhvervsuddannelsernes elever. De samme 
unge er altså deltagere i en kontekst og elever i en anden. Vi har i denne rapport for enkelthedens skyld valgt konsekvent 
at bruge begrebet elever.  
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4.Her kan nævnes arbejdet med realkompetenceafklaringer og –vurderinger, der er foregået på mange skoler de sidste år.   

4

Ressourcer til lærerbesøg mellem skolerne: Det er vigtigt, at også lærerne på erhvervsskolen har tid 
og mulighed til at besøge produktionsskoleværkstederne. Nogle produktionsskolelærere har haft stor 
glæde af at ’være føl’ hos deres kolleger på erhvervsskolen, hvor de f.eks. har fulgt undervisningen en uge. 
Denne praksis kan med fordel udbygges, så lærerne fra erhvervsskolen på samme måde kunne følge en 
hverdag i produktionsskoleværkstedet en periode. 

Fælles kurser for lærere på de samarbejdende skoler: Nogle skoler har gode erfaringer med, at lærere fra 
produktionsskolen får mulighed for at deltage i pædagogiske og faglige kurser på erhvervsskolen. Det 
giver en forståelse for erhvervsskolens arbejde og et godt grundlag for samarbejde, at man sammen har 
deltaget i relevante kurser. Denne praksis kan med fordel udbygges, så lærere fra erhvervsskolen også 
kunne deltage i relevante kurser på produktionsskolen. 

Kontinuitet og struktur i samarbejdet: F.eks. giver det ikke mening, at iværksætte dele af grundforløb på 
produktionsskolen og meritgivende kombinationsforløb som ad hoc løsninger for enkelte elever. Det kan 
med fordel (i al fald i udgangspunktet) struktureres og bygge på et mere stabilt og langvarigt samarbejde          
- også for at være fornuftigt rent ressourcemæssigt.

Dokumentation: Produktionsskolerne er gennem de sidste år blevet bedre til at dokumentere de unges 
læring.  Men det er også vigtigt, at arbejde med dokumentation af arbejdsprocesser i værkstedet for at 
kunne ’oversætte’ processernes læringspotentiale mellem de to skoleformer.

Ressourcer til efterværn: Flere steder foreslår man, at en produktionsskolelærer følger med tilbage til 
teknisk skole for at få den unge godt i gang der. På samme måde peger nogle produktionsskoler på, at 
der burde være ressourcer i produktionsskolen til ’efterværn’  ligegyldig hvad den unge udsluses til. Her 
må vi dog sige, at dette bør afvejes i det enkelte tilfælde.

Udvikling og afprøvning af grundforløbspakker, der medtænker delforløb på produktionsskolen: 
er et væsentligt område at arbejde videre med. I forbindelse med dette projekt har lærere på tømrerud-
dannelsen på Århus tekniske skole udarbejdet et forslag til moduliserede grundforløb, der både tilgode-
ser de stærke og svage elever. Det er vigtigt, at der er ressourcer til at sådanne ideer afprøves i praksis, så 
man finder ud af hvilken rolle det spiller for elevernes fastholdelse i uddannelse, tilfredshed med under-
visningen og læringsudbytte. Samtidig bør det undersøges i hvilket omfang dele af disse grundforløb kan 
gennemføres på produktionsskolen.
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�. Projektets formål og faser

I forbindelse med projektet var det et centralt mål at udvikle ny viden og erfaringer om gennemførelse af 
dele af grundforløb på produktionsskoler. Desuden var det et ønske i projektet at præcisere, hvilke me-
todiske og kompetencemæssige udfordringer produktionsskolerne står overfor, når de skal arbejde med 
gennemførelse af kompetencegivende elementer af forskellige uddannelsers grundforløb. I dette arbejde 
skulle der inddrages eksisterende erfaringer fra samarbejder, bl.a. fra forsøget med produktionsbaseret 
lærlingeuddannelse.  Endeligt skulle der ved projektafslutning foretages en perspektiverende opsamling 
og formidling af de opnåede resultater. 

Det skal understreges, at denne opsamling i tråd med intensionerne i projektet inddrager en række andre 
erfaringer med samarbejde mellem erhvervsuddannelserne og produktionsskolerne. Dels fra enkelte 
produktionsskoler, der har erfaringer med dele af grundforløb, dels fra det allerede etablerede projekt 
produktionsbaseret lærlingeuddannelse.  I projektets sidste fase blev et aftalt at bruge en del af bevillin-
gen til at se nærmere på en række lærlingeskolers håndtering af specielt grundforløbet. Endelig berøres 
også erfaringer med en anden samarbejdsmulighed, nemlig individuelt tilrettelagte kombinationsforløb, 
der i udgangspunktet ikke var en del af projektet, men alligevel kom til at spille en rolle.

Fase 1: Etablering af projektorganisation og projektledelse
Projektmidlerne blev søgt af PSF, der forinden havde udvalgt 6 produktionsskoler og 6 erhvervsskoler, 
som havde vist interesse for projektet. Den måde midlerne blev søgt på lagde op til at skolerne selv skulle 
forestår projektorganisationen i et tværgående samarbejde mellem produktionsskolen og erhvervssko-
len. PSF havde derfor en mere overordnet projektledelsesrolle, og kunne indgå med konsultativ støtte 
ude på skolerne.

Det var ambitionen at dække et så bredt område af de erhvervsfaglige uddannelser som muligt med 
projekter på 2 tekniske skoler, 2 handelsskoler, 1 landbrugsskole og 1 SOSU skole.  Af forskellige årsager 
opnåedes denne ambition kun delvist. I alt gennemførtes der 4 samarbejdsprojekter, nemlig mellem:

 1. Randers Produktionshøjskole og Randers Tekniske Skole Tradium
 2. Greve Produktionsskole og CPH West
 3. Lollands Produktionsskole og SOSU Nykøbing
 4. Århus Produktionsskole og Århus Tekniske Skole

Foruden skolerne i pilotprojektet har bl.a. Silkeborg Produktionshøjskole og Produktionsskolen i Herning 
Kommune desuden erfaringer med at tilbyde dele af grundforløb på produktionsskolen. Disse erfaringer 
vil i begrænset omfang blive inddraget i rapporten.  

Fase 2: Præcisering af de kompetencemæssige udfordringer
Overordnet er der en række væsensforskellige træk ved erhvervsuddannelserne og produktionsskolen, 
der får betydning, når de to skoleformer skal arbejde sammen. I det følgende har vi forsøgt at sammen-
fatte disse.

Formål og tidsperspektiv: Erhvervsskolerne skal i samarbejde med erhvervslivet tilbyde faglige uddan-
nelser og formelle kvalifikationer til alle unge, der ønsker det. Uddannelserne er normeret til en bestemt 
tid, men der er dog en vis fleksibilitet i grundforløbet. Produktionsskolerne skal tilbyde et kortere forløb 
- op til 1 år - til en specifik gruppe af unge mellem 16 og 25 år, der ikke har fuldført en ungdomsuddannel-
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se og ikke er erklæret uddannelsesparate. Formålet er den unges faglige, sociale og personlige udvikling. 
Produktionsskoleforløbet leder ikke frem til formelle kvalifikationer og er således ikke formelt kompeten-
cegivende, men f.eks. til at den unge kan begynde på en erhvervsuddannelse. Skolerne skal med andre 
ord være med til at gøre unge uddannelsesparate.

Størrelse og struktur: Erhvervsskolerne er langt større end produktionsskolerne. De samler mange ud-
dannelser under én hat og har en meget stor gennemstrømning af elever, og dermed også et andet øko-
nomisk volumen. Overordnet set er skolerne organiseret efter hovedindgange og herunder efter enkelte 
uddannelser. Hver uddannelse består af et antal moduler i et grundforløb (hvor nogle moduler kan være 
fælles for flere uddannelser i samme hovedindgang) og et antal moduler i et hovedforløb. Disse sidste 
skifter med praktikophold i en virksomhed. Mange uddannelser er desuden i dag trinopdelte, således at 
man kan stige af på forskellige tidspunkter i forløbet og alligevel have en formel uddannelse med en er-
hvervsprofil. Som elev kan man starte når et nyt grundforløbshold starter. Produktionsskolerne har pt. ca. 
7000 årselever fordelt på 79 skoler. Den enkelte skoles aktiviteter er opbygget omkring en række fagspe-
cifikke værksteder, hvor der foregår en eller anden form for produktion. Eleverne arbejder på ét værksted 
(ad gangen) og elevernes forløb er individuelt og beskrevet i deres forløbsplan.    

Indhold og pædagogik: En erhvervsuddannelses formål og indhold er fastsat af det faglige udvalg og 
nedfældet i bekendtgørelse, uddannelsesordning og lokale undervisningsplaner.  Indholdet er opdelt i 
moduler og standardiseret i den forstand, at eleverne skal tilegne sig et bestemt indhold i løbet af hvert 
modul. På nogle skoler gives der dog i nogen grad mulighed for, at eleverne selv vælger rækkefølgen af 
modulerne. Til de afsluttende prøver kan eleverne i mange tilfælde vælge mellem standardiserede op-
gaver og individuelle projekter. På produktionsskolerne bestemmes læringsindholdet af værkstedernes 
produktioner. På produktionsskolen skal deltageren ikke til eksamen og prøver, men de færdige produk-
ter kommer indirekte til at fungere som en eksamen, hvor arbejdet på værkstedet bliver målt. 

På erhvervsskolen arbejdes der i mange uddannelser med praktiktimer i værkstedet og teoritimer i klas-
serummet. Men der er intentioner om, at integrere så meget teori i praktiktimerne som muligt. I produk-
tionsskolen integreres teorien i det daglige arbejde på værkstedet, men de unge tilbydes også særskilt 
undervisning i f.eks. matematik og dansk. Eleven skal på erhvervsskolen tilegne sig fagligheden individu-
elt og opdelt i moduler med kompetencemål. På produktionsskolen deltager eleven i et fagligt arbejds-
fællesskab, hvor han tilegner sig en række færdigheder og værdier.  

Disse forskelle er som sagt meget overordnede. Til sammen genererer de en række muligheder og udfor-
dringer for samarbejdet. Produktionsskolerne kan qua deres overskuelige størrelse og fokus på den en-
kelte deltagers faglige, sociale og personlige udvikling være mere fleksible end erhvervsskolen i forhold 
til eleverne. Produktionsskolerne er i stand til at skabe et andet og mere overskueligt læringsrum for den 
enkelte unge og til at være opmærksomme på den enkelte unges særlige behov. 

Den store forskel i størrelsen, og det faktum, at erhvervsskolen i modsætning til produktionsskolen 
leder frem til formelle kvalifikationer betyder til gengæld, at det ind imellem kan være svært at skabe et 
ligeværdigt forhold mellem de to skoleformer. Der er en risiko for at produktionsskolen bliver opfattet 
udelukkende som en forskole til erhvervsskolen og ikke med et formål i sin egen ret.

Forskellen mellem modulopdelt indlæring og læring via produktion betyder, at læringsindholdet i første 
omgang fremstår som usammenligneligt. På den anden side, kan opdelingen i moduler på erhvervs-
skolen betyde, at det er muligt, at lade eleven fra produktionsskolen følge særligt relevante moduler på 
erhvervsskolen.
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Når samarbejdsprojekter initieres og der ansøges om midler, berøres disse væsensforskellige træk sjæl-
dent. I projekterne beskrives overordnede målsætninger og der udarbejdes samarbejdsaftaler på ledel-
sesplan omkring formål, målgruppe, visitation, metode og den praktiske gennemførelse.

Først når de overordnede aftaler skal føres ud i livet på medarbejderniveau, viser behovet for at beskæf-
tige sig med forskelle og ligheder mellem institutionsformerne sig. Det har været en del af dette pilotpro-
jekts ambition, at diskutere disse problemstillinger, og de vil blive taget op i afsnit 7.

Fase 3: Gennemførelse af en række pilotprojekter
I denne fase skulle de initierede pilotprojekter arbejde med at beskrive, udvikle og gennemføre dele af 
grundforløb på produktionsskolen med særligt fokus på:

 1. Den enkelte deltager i grundforløbet
 2. Læringsmiljøet 
 3. Samarbejdet mellem produktionsskolen og erhvervsskolen
 4. Det generelle og overordnede

Som det vil fremgå af afsnit 5 kom de fire projekter til at forløbe meget forskelligt. 

4. De fire pilotprojekter

I det følgende gennemgås de 4 skolesamarbejder i kort form. Afsnittet er først og fremmest tænkt som 
baggrundsviden og facts for de overvejelser og refleksioner vi gør i de følgende afsnit.

4.1 Randers Produktionshøjskole og Randers Tekniske Skole Tradium
4.1.1 Involverede værksteder og elever 
Der har været 6 elever på produktionsskolens værksteder i løbet af forsøget: 
 • 1 elev på træværkstedet i 2 måneder
 • 1 elev på multiværkstedet i 4 måneder
 • 1 elev på køkkenværkstedet i 2 måneder
 • 3 elever på designværkstedet i gennemsnit 2 måneder  

4.1.2 Initiativ, struktur og ansvar
Initiativet i udsprang af et længerevarende samarbejde mellem Randers produktionshøjskole og Randers 
tekniske skole, hvor der på flere fronter blev arbejdet med at sikre gode overgange for eleverne - især fra 
produktionsskole til teknisk skole. I projektet ønskede man at fokusere på de elever, som havde det svært 
i grundforløbene på teknisk skole. I selve projektforløbet har Randers produktionsskole været tovholder i 
projektet.

Målgruppen er elever der har svært ved læring i det store undervisningsmiljø på erhvervsskolen, og som 
kan profitere af de kompetencer som produktionsskole-værkstedet tilbyder, såvel fagligt som socialt og 
personligt. Eleverne visiteres i et samarbejde mellem RTS og produktionsskolens lærere og mentorer, som 
samtidig fungerer som kontaktteam.

Der laves en skriftlig aftale om de enkelte forløb som omhandler forløbets længde (med udgangspunkt 
i realkompetencevurdering), indsatser og mål (herunder succeskriterier), elevens og værkstedets fo-
kuspunkter samt oversigt over det enkelte produktionsskoleværksteds kompetencer. Evaluering, laves 
løbende og afslutningsvis med baggrund i den enkelte elevens mål. 
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5. CABI: Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats

Randers tekniske skole har været ansvarlig for at udvælge elever og visitere dem til projektet, og beskrive 
de særlige kompetenceområder eleven har behov for at udvikle (målepinde). Randers Produktionsskole 
har været ansvarlig for at beskrive indsatsen på værkstedet, løbende at udføre realkompetenceafklaring 
og beskrive kompetenceudvikling. Sammen har de to skoler været ansvarlige for visitationen af eleverne 
og en løbende evaluering.

4.1.3 Andet
Randers Produktionsskole har udover deltagelse i projekt ”Dele af grundforløb på produktionsskolen”,
været involveret i satspuljeprojektet ”Produktionsbaseret lærlingeuddannelse” siden starten i 2004. 
Ligeledes deltager skolen i det kommunale projekt ’garantiskolen’. Igennem dette projekt deltager skolen 
også i projekt ”Ungepartnerskaber” i samarbejde med CABI.

Som noget særligt oprettedes i maj 2010 ’Erhvervsskoleværkstedet’ som et samarbejde mellem produk-
tionsskolen, erhvervsskolerne og UU-vejledningen i Randers. ’Erhvervsskoleværkstedet’ ligger fysisk på 
teknisk skole, men drives som et af produktionsskolens værksteder. Forløbet på værkstedet er opbygget 
sådan, at eleverne kan afprøve forskellige uddannelsesretninger, men der er løbende optag og udslus-
ning, som på ethvert andet produktionsskoleværksted. Forløbet er del i en afklaringsproces, hvor elever-
ne er 4 dage på et værksted indenfor en af erhvervsskolens faggrupper. Én gang om ugen er de sammen 
med lærerne fra produktionsskolen. Samarbejdet er stadig på forsøgsstadiet, og lederen af værkstedet 
og de involverede lærere på erhvervsskolerne evaluerer og justerer løbende projektet. Produktionsskolen 
mener, at man på denne måde opfanger en gruppe elever, der ellers ikke ville have overvejet produkti-
onsskolen som en mulighed. Faglærerne på teknisk skole er meget positive overfor forsøget, og ser det 
som et godt alternativ til de brobygningsforløb de ifølge loven skal tilbyde. 

I august 2010 havde ca. 90 elever været på værkstedet, heraf var ca. 30 gået videre til ordinær uddannelse 
og ca. 10 til andre ting; arbejde, ledighed eller til produktionsskolen. Ca. 50 elever var stadig på erhvervs-
skoleværkstedet. 

4.2 Greve produktionsskole og CPH West
4.2.1 Involverede værksteder
I pilotprojektet arbejdede produktionsskolen og CPH West målrettet på at udvikle en struktur for Dele af 
Grundforløb på Produktionsskolen, men det viste sig alligevel vanskeligt for CPH West at udvælge elever 
til projektet på grund af de meget lange grundforløb på det merkantile område. Der blev således ikke 
gennemført nogen ’dele af grundforløb’ på produktionsskolen. I stedet besluttede man at fokusere på 
etablering af meritgivende kombinationsforløb til det merkantile område, og samtidig inddrage erfarin-
ger fra de to lærlinge på skolens kontor. Følgende værksteder var involveret i dette arbejde:
 • Kontor og reception (2 lærlinge)
 • Dekoration, butik og design (16 elever deltog i det første kombinationsforløb på 4 uger)

4.2.1 Initiativ, struktur og ansvar
Greve produktionsskole og CPH West har haft et tæt samarbejde gennem mange år, der begyndte med 
kombinationsforløb flere år før disse forløb blev lovpligtige. CPH West var den første erhvervsskole, som 
Greve produktionsskole indgik samarbejdsaftale med, da loven om meritgivende kombinationsforløb 
blev en realitet. 

5
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Målgruppen for pilotprojektet var tænkt som de unge, der vurderes at have sådanne personlige, sociale 
og/eller faglige vanskeligheder, at de i en periode har behov for det særlige læringsmiljø, produktionssko-
len kan tilbyde, for at kunne gennemføre en uddannelse indenfor det merkantile område. Når en elev var 
visiteret til at gennemføre dele af grundforløb på produktionsskolen, skulle der udarbejdes en personlig 
plan for forløbet med brug af et dertil beregnet standardskema. Planen skulle udarbejdes på grundlag af 
erhvervsskolens kompetencevurdering af eleven. Skolerne havde desuden arbejdet med hvilke elemen-
ter, der med fordel kunne ligge på henholdsvis produktionsskolen og erhvervsskole

CPH West skulle have været ansvarlig for at udarbejde skemaer til benyttelse ved aftale om dele af grund-
forløb på produktionsskolen og at foretage kompetencevurderinger af eleverne. Greve Produktionsskole 
har været ansvarlig for at beskrive indsatsen på værkstedet, at beskrive elevernes kompetenceudvikling 
sat at foretage løbende kompetenceafklaring sammen med eleverne. Sammen har skolerne været ansvar-
lige for at visitere elever til projektet og at vurdere, hvornår målene var nået.

4.2.3 Andet
Greve produktionsskole har udover deltagelse i projekt ”Dele af grundforløb på produktionsskolen” 
deltaget i satspuljeprojektet ”Produktionsbaseret lærlingeuddannelse” og har iværksat en række lærlinge-
forløb. Ligeledes har skolen et samarbejde med mange erhvervsuddannelser i københavns-området, men 
især med slagteriskolen i Roskilde, CPH West og Vilvorde. 

Greve produktionsskole arbejder målrettet med at udvikle meritgivende kombinationsforløb. Lige som 
på Lollands Produktionsskole laver man kombinationsforløb for grupper af elever. Fordelen er at ele-
verne kan følges ad i forløbet på erhvervsskolen. Desuden sender produktionsskolen en lærer med i hele 
forløbet på erhvervsskolen. Til gengæld er det vigtigt at sikre at der bliver udviklet reelle kombinationer 
mellem grundforløb og produktionsskolepraksis, og at eleverne ikke spises af med en ’hyldevare’ på 
erhvervsskolen. I slutningen af elevens ophold på produktionsskolen arrangeres individuelle og mere 
selvstændige forløb, målrettet den uddannelse hun eller han skal i gang med på erhvervsskolen. I perio-
den udarbejdedes et projekt: ’Min Drømmevirksomhed’, der blev udarbejdet med elementer fra begge 
skoler og gennemført for de 16 elever på Dekoration, butik og design. 

4.3 Lollands produktionsskole og SOSU Nykøbing
4.3.1 Involverede værksteder og elever
Imens pilotprojektet foregik, indførte SOSU Nykøbing en ny optagelsesprocedure for elever til skolens 
grundforløb. SOSU-skolen brugte meget energi på at implementere denne model og derfor blev ingen 
elever visiteret til pilotprojektet. Projektet blev derfor i højere grad optaget af at arbejde med overgangen 
fra produktionsskolen til SOSU igennem holdvise meritgivende kombinationsforløb. Igennem projekt-
forløbet deltog 33 elever fra Lolland produktionsskole i sådanne 2 ugers forløb. Overordnet siger man, at 
holdet skal være på minimum 12 for at sikre både økonomi og dynamik. Individuelle kombinationsforløb 
på erhvervsskolen ses ikke som hensigtsmæssige, fordi de ikke tager hensyn til den grundlæggende for-
udsætning, at læring foregår i en social sammenhæng. Den sammenhæng findes ikke når man som elev 
fra produktionsskolen ”dumper” ind i et grundforløb på erhvervsskolen. 

4.3.2 Initiativ, struktur og ansvar
Forstanderen på Lolland produktionsskole hørte om projektet via PSF’s hjemmeside og tog kontakt til 
SOSU Nykøbing. Da samarbejdet mellem produktionsskolen og SOSU var helt nyt, blev der brugt meget 
energi på at udvikle formen på samarbejdet. Målgruppen var tænkt som de unge, der vurderes at have 
sådanne personlige, sociale og/eller faglige vanskeligheder, at de i en periode har behov for det ander-
ledes læringsmiljø, som produktionsskolen kan tilbyde, for at kunne gennemføre en uddannelse inden 
for SOSU-området. Dette kunne både være elever på produktionsskolen med en afbrudt erhvervsuddan-
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nelse bag sig og elever fra SOSUskolen som af forskellige årsager har vanskeligt ved at honorere uddan-
nelseskravet. Der skulle have været udarbejdet personlige planer for forløbet (i forbindelse med projektet 
blev der udarbejdet et standardskema hertil). Planen skulle udarbejdes på grundlag af SOSUskolens 
vurdering af eleven, og  det skulle fremgå, hvilke dele af grundforløbet der henholdsvis skal gennemføres 
på produktionsskolen, gennemføres på SOSU-skolen og gives merit for. Det var SOSU-skolen, der skulle 
bedømme, om eleven havde bestået grundforløbet.

SOSU Nykøbing skulle have været ansvarlig for at vurdere og beskrive den enkelte elevs behov for anden 
undervisning. Lolland produktionsskole skulle have været ansvarlig for at beskrive elevernes kompeten-
ceudvikling. Sammen skulle de to skoler have været ansvarlige for at visitere elever til at gennemføre dele 
af grundforløbet på produktionsskolen og at foretage løbende evaluering af forløbet.

4.3.3 Andet
Udover at have deltaget i projekt ”Dele af grundforløb” deltager Lolland Produktionsskole ligesom Randers 
Produktionshøjskole også i projekt ”Ungepartnerskab” i samarbejde med CABI. Selvom der ikke blev visi-
teret elever fra SOSU til produktionsskolen, så kom der alligevel i projektforløbet 5 elever til produktions-
skolens ”SOSU pæd.-værksted”. Alle eleverne var af forskellige årsager smidt ud af SOSU, men er nu vendt 
tilbage igen efter endt produktionsskoleophold.

Et konkret eksempel var to piger, der blev bortvist på grund af grov mobning. Den ene pige blev ind-
skrevet på ”SOSU pæd.-værkstedet” på produktionsskolen. I starten på produktionsskolen var der en 
del turbulens, indtil hun oplevede at hun rent faktisk kunne få støtte til at komme tilbage i den ønskede 
uddannelse igen. Hun har derefter målrettet og med støtte fra produktionsskolelæreren og fra CABI-pro-
jektet arbejdet på at komme tilbage. CABI projektet gav mulighed for forlængelse af produktionsskoleop-
holdet. Pigen blev støttet i at udvikle stabilitet, evne til omsorg, evne til at styre sit temperament og til at 
flytte hjemmefra og få ro til uddannelse. SOSU har givet begge piger en chance igen, men med helt klare 
aftaler om, hvordan de skal indgå i de klasser de gennemfører grundforløbet på. Med udgangspunkt i 
erfaringerne fra sidst er lærerne meget styrende i starten af forløbet. 

4.4 Århus Produktionsskole og Århus tekniske skole
4.4.1 Involverede værksteder og elever
Bygge og Anlæg (især tømrerfaget) på Århus tekniske skole og træværkstedet på Århus Produktionsskole 
deltog i pilotprojektet. Helt konkret var der tre elever som indgik i pilotprojektet. En elev blev visiteret fra 
teknisk skole og to elever blev visiteret fra produktionsskolen. Ingen af de tre elever kom igennem det 
valgte grundforløb, men to af dem blev igennem praktik overført til en egu. Den tredje elev er i øjeblikket 
ikke i gang med en uddannelse.

4.4.2 Initiativ, struktur og ansvar
Århus produktionsskole har igennem en årrække haft et udvidet samarbejde med Bygge/Anlæg på Århus 
tekniske skole. Erfaringer fra dette projekt fik de to skoler til at søge om deltagelse i pilotprojektet. 

Målgruppen er unge fra produktionsskolen såvel som fra teknisk skole, der vurderes at have sådanne 
personlige, sociale eller faglige vanskeligheder, at de i en periode har behov for det anderledes lærings-
miljø, som produktionsskolen kan tilbyde. Eleverne visiteres til pilotprojektet i et tæt samarbejde mellem 
erhvervsskole og produktionsskole. Både erhvervsskolen og produktionsskolen kan indstille elever til 
forløbet i samarbejde med elevens UU-vejleder. Vurderingen af eleven foretages på baggrund af en be-
skrivelse af elevens hidtidige forløb og aktuelle behov for personlig, social og/eller faglig udvikling samt 
behov for støtte til at gennemføre uddannelsen. Beskrivelsen udarbejdes af den skole, hvor eleven er ind-
skrevet, og suppleres med en samtale med eleven og med den lærer/vejleder, der har kendskab til eleven.
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Når en elev visiteres til pilotprojektet, udarbejdes der en personlig plan for forløbet. I forbindelse med 
projektet udarbejdes et standardskema til udarbejdelse af uddannelsesplanen. Planen udarbejdes på 
grundlag af erhvervsskolens kompetencevurdering af eleven. Til denne bruges erhvervsskolens erfarin-
ger med ”Ny mesterlære”. Det skal fremgå af uddannelsesplanen, hvilke dele af grundforløbet der skal 
gennemføres henholdsvis på produktionsskolen og på Bygge/Anlæg, samt hvilke dele, der skal gives 
merit for.

I hvert enkelt tilfælde udpeges en kontaktperson (faglærer) på Bygge og anlæg og en vejleder /faglærer 
på Århus produktionsskole, som sammen følger eleven og løbende bedømmer, om de ønskede resultater 
opnås. Det er Århus tekniske skole der bedømmer om eleven har bestået grundforløbet.

Århus tekniske skole har været ansvarlig for at vurdere og beskrive den enkelte elevs behov for anden 
undervisning. Århus produktionsskole har været ansvarlig for at beskrive elevernes kompetenceudvikling 
og at ”oversætte” målepindene på grundforløbet til produktionsskolens værkstedspraksis. Sammen har 
de to skoler været ansvarlige for at visitere elever til pilotprojektet, at vurdere hvornår eleven er klar til at 
færdiggøre sit grundforløb på Bygge/Anlæg og at foretage løbende evaluering af forløbet.

4.4.3 Andet
Udover deltagelse i pilotprojektet er Århus Produktionsskole involveret i yderligere 3 projekter; et udvidet 
samarbejde med Århus tekniske skole, hvor elever med interesse for bygge- og anlægs linjen kan deltage 
i et særligt pro/tek værksted på produktionsskolen, et tæt samarbejde med EGU Århus og endelig projekt 
Klar-parat-start med etniske unge uden folkeskolens afgangsprøve som målgruppe. 

På Århus tekniske skole arbejder lærerne på Bygge/Anlæg med en ny grundforløbsstruktur, inspireret af 
blandt andet forsøget med Dele af Grundforløbet på Produktionsskolen. Det nye grundforløb skal bestå 
af 3 overordnede moduler på hver 10 uger. En række færdigheder og kompetencer skal være opnået i 
løbet af de første 10 uger på modul 1. Hvis eleven har nået dette, går han direkte videre til modul 3. Det 
forventer man at ca. halvdelen af eleverne kan gøre. De resterende elever går videre til de 10 uger på mo-
dul 2 - også selvom de måske kun mangler 3 ugers arbejde på modul 1. Eleven kan på modul 2 indhente 
modul 1’s pensum og derudover lave individuelle opgaver eller komme ud i praktik. De sidste uger vil han 
typisk kunne bruge til at forberede det, han skal lave på det afsluttende modul 3.   

Som sagt er man stadig på udviklingsstadiet, og var i august ved at være færdige med at sammensætte 
modul 1. Man forestiller sig, at produktionsskoleværkstedet kan indgå som partner i strukturen og i væ-
sentlig grad stå for modul 2. Hvis dette skal lade sig gøre, er det vigtigt, at faglærerne på produktionssko-
len ved, hvad modul 1 og modul 3 indeholder, så de kan give eleven den relevante hjælp. I samarbejdet 
vil det desuden være oplagt at medtænke meritgivende kombinationsforløb mellem produktionsskole 
og erhvervsskole i modul 2. Fra produktionsskolens side foreslås det, at man i den videre udvikling af 
modulstrukturen overvejer, hvordan nogle af opgaverne på produktionsskolens værksted kan indgå som 
meritgivende allerede i det første moduls praktiktimer.  
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�. Andre produktionsskoler med 
relevant erfaring 

For at sikre så bred en erfaringsopsamling som muligt i forhold til at gennemføre dele af eller hele grund-
forløbet på produktionsskolen, blev det som sagt besluttet at inddrage en række produktionsskoler med 
erfaringer fra forsøgsprojektet Produktionsbaseret Lærlingeuddannelse (lærlingeforsøget) i opsamlingen. 
I forsøget blev der lagt vægt på, at grundforløbet i videst muligt omfang skulle gennemføres på produk-
tionsskolen, hvilket er med til at gøre det interessant i forhold til projektet om dele af grundforløb på 
produktionsskolen. Følgende produktionsskoler blev udvalgt i forbindelse med nærværende erfaringsop-
samling:

5.1 Hobro Produktionsskole
Har deltaget i forsøget siden 2008, og har i øjeblikket 9 lærlinge (4 catere og 5 klejnsmede) og 1 på vente-
liste.  Lærlingene tager hele grundforløbet på produktionsskolen. Caterne tager grundforløbsprøven på 
teknisk skole i Ålborg og 2 har taget grundforløbsprøven og gennemført første hovedforløb. De to andre 
catere er i gang med deres grundforløb på produktionsskolen.

5.2 Kalundborgegnens Produktionsskole
Kalundborgegnens produktionsskole har deltaget i forsøget fra starten i 2004, og har siden starten haft 
18 lærlinge på skolen. Heraf 12 smede, 2 ejendomsassistenter, 1 cater, 2 ernæringsassistenter og 1 kontor-
elev. 4 lærlinge har taget hele grundforløbet på produktionsskolen, 1 lærling har taget dele af grundfor-
løbet på produktionsskolen og resten har gennemført grundforløbet på erhvervsskolen. 15 af lærlingene 
er færdige med deres grundforløb. 5 lærlinge er i gang med deres hovedforløb og 6 lærlinge er færdigud-
dannede. 7 lærlinge er frafaldet eller overgået til anden uddannelse.

5.3 Multicenter Syd
Multicenter Syd var en af foregangsskolerne, der begyndte i lærlingeforsøget i 2004. De har indtil videre 
21 lærlinge i gang, heraf 2 kleinsmede og 4 ejendomsservice assistenter, der alle har taget hele deres 
grundforløb på teknisk skole. 4 ernæringsassistenter, 1 murerlærling, 4 transport og logistikelever, 1 lager 
og logistikelev og 1 cykelmontør, der alle har taget dele af deres grundforløb på produktionsskolen. En-
delig har skolen 4 tømrerlærlinge, hvoraf de 2 har taget hele grundforløbet på teknisk skole og 2 har taget 
dele af grundforløbet på produktionsskolen.    

 
5.4 Ringsted Produktionsskole
Ringsted produktionsskole kom med i lærlingeprojektet i 2009, og har 4 lærlinge. 2 it-supportere, 1 cater 
og 1 tømrer. Catereleven tog hele sit grundforløb på produktionsskolen og er i gang med hovedforløbet. 
Den ene it supporter tog hele grundforløbet på erhvervsskolen, og den anden tager en del af grundforlø-
bet på produktionsskolen og en del på erhvervsskolen. Den ene elev har aflagt grundforløbsprøve og skal 
starte på hovedforløbet. Tømrereleven er stadig i gang med sit grundforløb og tager det meste af det på 
erhvervsskolen.
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6.  Indtil der er skabt klarhed om aftaler i forhold til lovgivningen om produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse
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5.5 Silkeborg Produktionsskole
Silkeborg kom med i lærlingeprojektet i 2008 og har indtil nu haft 5 caterelever og 2 klejnsmede. Der har 
for alle lærlinge været tale om meget individualiserede grundforløb, hvilket har betydet, at alle har taget 
dele af grundforløbet på produktionsskolen i varierende grad. 2 caterelever skal aflægge grundforløbs-
prøve i december, 2 caterelever er faldet fra - den ene på grund af misbrug, den anden kunne ikke leve op 
til kravene og meldte selv fra. Den femte caterelev er overgået til anden uddannelse via praktikplads hos 
slagtermester. Den ene klejnsmed har bestået grundforløbet og er i gang med andet hovedforløb. Den 
anden er faldet fra på grund af for meget fravær.

Udover at deltage i lærlingeprojektet optager skolen mange elever fra EUD’s grundforløb. Fra 1. januar 
2009 til 22. august 2010 (hvor vi besøgte skolen), er der kommet 25 elever fra erhvervsuddannelsernes 
grundforløb til produktionsskolen. Heraf er 10 overgået til at være produktionsskoleelev, 5 er gået tilbage 
til EUD for at fortsætte deres uddannelse, 4 er stoppet på grund af fraværsproblematik, 2 har afsluttet de-
res grundforløb i samarbejde med erhvervsskolen, 2 er overgået til EGU, 1 til 10. klasse på ungdomsskolen 
og 1 til militæret.    

5.6 Produktionsskolen i Herning Kommune
I Herning søsatte produktionsskolen i 2008 et nyt projekt: Herning Erhvervs Forskole (HEF). Projektet kører 
som indtægtsdækket virksomhed, der sælges til Herning Erhvervsskole. HEF befinder sig fysisk på er-
hvervsskolen og tilbyder et ’opkvalificerende grundforløb’ som supplement til erhvervsskolens ’ordinære 
grundforløb’ og ’udvidede grundforløb’. I projektet forsøger man at trække på klassisk produktionsskole-
pædagogik (f.eks. har man en vis produktion på værkstederne) samtidig med at man fokuserer mere end 
på de andre produktionsskoleværksteder på den unges faglige udvikling og sætter større krav til elevens 
målrettethed. Projektet er blevet udviklet siden 2008, og har haft elever siden 2009. Der er løbende optag 
og udslusning og omkring 40 elever har været omkring HEF i kortere eller længere tid.     

� Mellem produktionsskole og 
erhvervsuddannelse

I dette afsnit samler vi en række empiriske eksempler, dels fra pilotprojekterne og dels fra de øvrige pro-
duktionsskoler, der blev inddraget i undersøgelsen. Eksemplerne peger på en række væsentlige punkter 
mht. betingelser og muligheder for at skabe (lokale) samarbejdspraksisser mellem erhvervsskole og 
produktionsskole. Dermed berører de også de metode- og kompetencemæssige udfordringer, der ligger i 
mødet mellem de to skoleformer.
   
Når lærere og ledere på pilotskolerne helt overordnet skal sammenfatte de nødvendige betingelser for 
det optimale samarbejde mellem produktionsskole og erhvervsuddannelse, så peger de især på samar-
bejde på lærerniveau, nytænkning i forhold til at bruge hinanden og finde fælles fokuspunkter samt arbejdet med 
at udvikle strukturer for elevernes bevægelse mellem de to skoler.  

Der skal være dialog og samarbejde på det kommunale niveau. Nogle peger på deres kommunale samar-
bejde om garantiskolen som væsentligt, andre nævner udvidet kontakt og dialog med UU centrene som 
ønskelig. På skoleledelsesniveau er det vigtigt med klare kommunikationskanaler mellem de samarbej-
dende skoler. F.eks. nævnes det som en stor fordel, at Århus tekniske skole har en ansat, der specielt tager 
sig af samarbejdet med produktionsskolerne i området. 
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Men der, hvor der virkelig skal gøres en indsats, hvis arbejdet skal lykkes, er på værksteds- og lærerni-
veau. På alle skoler understreges det, at der skal være åbenhed og kommunikation men også en gensidig 
respekt og anerkendelse af hinandens fagligheder mellem lærerne på produktionsskolen og lærerne på 
erhvervsuddannelsen. Denne respekt opstår, når man mødes og helt konkret oplever aktiviteterne på den 
anden skoles værksteder. Dette er en af grundene til, at der skal sættes tid og ressourcer af til at mødes og 
til at komme på hinandens skoler og værksteder. Især ser det ud til at knibe for erhvervsskolens lærere at 
få tid til at komme på produktionsskolen. 

Samtidig med at man må holde fast i, at skolerne repræsenterer to forskellige tilgange til den samme 
målgruppe, så er det også vigtigt at være nytænkende: ”At vi formår at tænke ud af vores egen lille kasse 
og ind i en ny fælles”. Her fremhæves fælles kompetenceudvikling for lærerne som en god mulighed. Det 
kunne f.eks. være fælles seminarer omkring problemstillinger, der vedrører begge skoleformer. I forhold til 
at finde fælles mødepunkter vil det være interessant at følge HEF i Herning såvel som Erhvervsskoleværk-
stedet på Randers Produktionshøjskole, hvor man bevidst arbejder med at bruge produktionsskolens 
styrker i en praksis, der mest muligt ligner erhvervsskolens.

I projektet har det som sagt været vanskeligt, at få eleverne til at bevæge sig fra erhvervsskolen og til 
produktionsskolen. Dette har gjort at et par skoler (Greve og Lolland) i stedet har man satset på at vide-
reudvikle de meritgivende kombinationsforløb, der til gengæld er strukturerede, så eleverne kommer af 
sted holdvis. Dette er en pointe både administrativt og ikke mindst i forhold til elevernes engagement i 
forløbet. 

Lærlingeskoler
De overordnede betragtninger går igen på de lærlingeskoler vi har besøgt. Her mener man, at ledelsen på 
skolerne skal skabe rum for samarbejdet, og der skal være klare kommunikationslinjer mellem skolerne. 
En lærer fremhæver f.eks., at teknisk skole har sørget for, at hans lærlinge alle har den samme kontaktper-
son. Omvendt fremhæver flere forstandere, at det ofte bliver produktionsskolens ansvar at skabe de gode 
kontakter. Og da lærlingene på én produktionsskole ofte er tilknyttet forskellige tekniske skoler, så kan 
der hurtigt gå rigtig mange ressourcer til dette kontaktarbejde.

Det vigtigste er dog, at man på lærerniveauet mødes ansigt til ansigt og lærer hinanden at kende. Man 
skal have indblik i hinandens hverdag og man skal være enige om den fælles opgave man arbejder på: At 
give en række unge mennesker en uddannelse. En lærer siger, at der skal være ”en fælles lyst til at få lær-
lingen igennem” og at man ”helst skal brænde lige meget for det”. En anden lærer siger, at han gør meget 
ud af at fortælle, hvad det er for en slags unge mennesker, der er lærlinge på en produktionsskole.

Derudover er det vigtigt, at man planlægger uddannelsen sammen, at produktionsskolelæreren får et 
godt indblik i erhvervsuddannelsens elementer og eventuelt bruger noget af det samme undervisnings-
materiale. Nogle steder har produktionsskolelæreren deltaget i dele af grundforløbet på erhvervsskolen. 
Andre steder har man holdt fælles kurser og seminarer, f.eks. i forhold til misbrugsproblemer blandt unge. 

6.1 Forskellige niveauer i samarbejdet
Vi har i interviewene identificeret forskellige niveauer, hvorpå samarbejdet mellem de to skoleformer 
foregår og skal fungere, nemlig 

 1. Statsligt/lovgivnings niveau
 2. Kommunalt niveau
 3. Skole/ledelsesniveau
 4. Værksteds/lærerniveau
 5. Elevniveau
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Disse niveauer hænger selvfølgeligt i sidste ende uløseligt sammen, men i det følgende forsøger vi at 
adskille dem for overskuelighedens skyld. På hvert niveau kan man identificere en række betingelser, mu-
ligheder og barrierer for samarbejde. I det følgende giver vi på de enkelte niveauer konkrete eksempler 
på, hvordan forsøgsskolerne har organiseret samarbejdet og, hvad de har lagt vægt på. På hvert niveau vil 
vi - som ovenfor - perspektivere ved at inddrage lærlingeskolernes erfaringer, der generelt set støtter og 
nuancerer erfaringerne fra pilotprojektet.

Alle niveauer er vigtige, og det er nødvendigt at være opmærksom på, at samarbejde på et niveau ikke 
automatisk betyder, at samarbejdet forplanter sig til andre niveauer. Eksempelvis har der længe ligget 
en samarbejdsaftale mellem Århus produktionsskole og Århus tekniske skole, men det er stort set kun 
lykkedes at etablere et reelt samarbejde mellem teknisk skoles Bygge/Anlæg og produktionsskolens 
træværksted. 

Det er generelt for de fire pilotprojekter, at de har spillet sammen med og styrket et allerede påbegyndt 
samarbejde. I Århus så læreren på teknisk skole og læreren på produktionsskolens træværksted samt 
almenlæreren projektet som en mulighed for at styrke det eksisterende samarbejde omkring protek. 7

På Lolland siger forstanderen, at projektet har været ”en god og kærkommen lejlighed til at udforske 
spændingsfeltet mellem produktionsskolen og erhvervsuddannelserne”, mens man i Greve er kommet 
frem til, at den bedste indsat er at styrke de meritgivende kombinationsforløb og arbejder med at forlø-
bet afspejler 2-4 uger af et ordinært grundforløb. 

6.2 Stat og lovgivningsniveau
På det overordnede statslige niveau er der fra 2007 stillet en række muligheder til rådighed for konkrete 
samarbejder mellem produktionsskolen og de erhvervsrettede uddannelser. Det gælder loven om samar-
bejdsaftaler mellem produktionsskole og erhvervsskole, muligheder for ’dele af grundforløb på produkti-
onsskolen’, muligheden for ’meritgivende kombinationsforløb’ og sidst muligheden for ’produktionsskole-
baseret erhvervsuddannelse’. 

Erhvervsskolerne har i samme periode fået pålagt at oprette tiltag for unge med særlige behov, f.eks. at 
”tilrettelægge undervisningen i grundforløbene både som individuelt tilrettelagte forløb og som særligt 
strukturerede forløb (grundforløbspakker), således at det samlede tilbud er egnet til at imødekomme 
alle elevers behov og forudsætninger”.   I disse grundforløbspakker vil dele kunne foregå på produktions-
skolen. Sidst er forsøget med produktionsbaseret lærlingeuddannelse i 2010 blevet permanentgjort som 
produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, hvor produktionsskolen inddrages i erhvervsuddannelsen 
som den unges ’mester’.

Lovgivningen stiller på denne vis nye krav til både produktionsskoler og erhvervsskoler. Set fra produkti-
onsskolernes synspunkt kan kravene gøre det svært at bevare ambitionen om at være en fri skoleform. På 
den anden side er lovgivningen, som en viceforstanderen siger med til at ”gøre produktionsskolen mere 
anerkendt i omverdenen som en legitim begyndelse på uddannelsesstigen.” 

Lærlingeskolerne
I overensstemmelse hermed ser forstanderne på lærlingeskolerne på den ene side den produktionssko-
lebaserede erhvervsuddannelse som et tilbud om uddannelse til en række unge, og på den anden side, 
som en måde at styrke det faglige niveau på specifikke værksteder og at højne skoleformens anseelse 
generelt. På en række skoler som f.eks. Multicenter Syd, Ringsted Produktionshøjskole og Hobro Produkti-

7. Indtil der er skabt klarhed om aftaler i forhold til lovgivningen om produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse
8. BEK nr. 1518 af 13.12.2007, § 57
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9.  Under forsøget med den produktionsbaserede lærlingeuddannelse blev der hvert år afsat en kvote for, hvor mange lærlinge 
skolerne måtte optage i alt.  

onsskole arbejder forstanderne meget bevidst med denne politiske dimension, og de har været bevidste 
om at udnytte de kvoter, der er blevet udmeldt igennem forsøgsperioden. 

Overordnet må man sige, at man i produktionsskolerne er gået fra en relativ stor skepsis i 2007 overfor 
lovkravet om samarbejde, til i dag at se mange fordele ved dette. Kravet om samarbejde gør på den ene 
side produktionsskolerne mere legitime i uddannelsesbilledet samtidig med, at det tvinger skolerne til at 
forholde sig til egen praksis og til eventuelle udviklingsmuligheder.

6.3 Kommunalt niveau
I flere af interviewene i forbindelse med denne rapport peges der på vigtigheden af at udvikle et tværinsti-
tutionelt samarbejde på kommunalt plan, der ikke blot omfatter enkelte skolers individuelle aftaler, men 
potentielt alle de institutioner i kommunen, der på en eller anden måde har en andel i unges uddannelse. 

Flere steder nævnes det, at der eksisterer et væld af særlige forløb, så det er svært for UUvejlederne at 
vide, nøjagtigt, hvor de skal visitere de unge hen. Så også for UU centrene er der en klar interesse i et 
mere tydeligt samarbejde. På Lolland foreslår man, at samarbejdet mellem skolerne skal på banen noget 
før, sådan at eleverne på SOSU meget tidligere kan kanaliseres over på produktionsskolen i stedet for at 
risikere at ryge helt ud. Det kræver at SOSU indarbejder en rutine hvor produktionsskolen tænkes ind i 
forløbet tidligere. Her foreslår man også en form for udvekslingspapir, der følger eleven mellem erhvervs-
uddannelsen og produktionsskolen.
 
I Randers og Silkeborg har man oprettet en garantiskoleordning. I Silkeborg omfatter dette samarbejde 
alle de uddannelsesinstitutioner og øvrige partnere i kommunen, der har ansvar for de unges uddan-
nelse. Ifølge viceforstanderen er det produktionsskolens opgave i dette tværinstitutionelle samarbejde at: 
”hjælpe de elever, der har brug for en pause, en særlig vejledning, et løft, et uddannelsesskift hvor de ikke 
kan gå direkte fra den ene skole til den anden”. Garantiskolen i Silkeborg indebærer også en økonomisk 
aftale. Her har man, der hvor det kan lade sig gøre, sat en fælles pris på 50 kr./time, når en skole sender en 
elev til en anden skole. De klare økonomiske retningslinjer for samarbejdet i garantiskolen har to fordele: 
Det sparer tid og ressourcer for de involverede lærere, og det er til fordel for de elever, der får brug for et 
skifte i deres uddannelsesforløb.  

Lærlingeskolerne
At samarbejde på tværinstitutionelt kommunalt plan er essentielt, understreges af at flere af de produk-
tionsskoler, der driver produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, f.eks. Multicenter Syd og Ringsted 
Produktionsskole profiterer af at have nøglepersoner som f.eks. kommunens uddannelseschef i besty-
relsen. Det har været via disse personer, at der blev åbnet for det faglige udvalgs første godkendelser af 
værkstederne.  

6.4 Skole/ledelsesniveau
På alle pilotskolerne ser man det at opbygge en viden om hinandens skoler som den store udfordring i 
samarbejdet. På uddannelsernes strukturelle niveau kan der være barrierer, der kan være svære at over-
vinde. På handelsskolen har man f.eks. meget lange grundforløb, og det er svært at tage enkelte elemen-
ter ud og omsætte til produktionsskolens praktiske arbejde. Omvendt kan der være strukturelle fordele i 
forhold til et samarbejde, f.eks. i forbindelse med individuelle grundforløb. 

9 
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At samarbejdet lykkes, er derfor i høj grad et ledelsesansvar. Men også på ledelsesniveauet er samar-
bejdet i vid udstrækning personbundet. På Greve Produktionsskole nævnes det, at der er stor velvilje til 
samarbejde hos de af handelsskolens ledere, der kender produktionsskolen. I Randers var det en konkret 
leder på produktionsskolen og en konkret leder på teknisk skole, der kendte hinanden fra tidligere samar-
bejder og sammen bød ind på projektet. 

På skolerne understreges det, at erhvervsskolen er nødt til at besøge produktionsskolen og undersøge, 
hvad der egentlig foregår i værkstederne, og hvor værkstedernes produktion kan passe ind i det relevan-
te grundforløb. Samtidig er det en udfordring for produktionsskolen at forholde sig til erhvervsskolens 
grundforløb og deres curriculum uden at komme til at tænke egne aktiviteter i curriculumtermer. Det er 
vigtigt, at det der sker på den ene skole giver mening for den anden skole. Her kan det være en fordel, 
som nogen fremhæver, at der på produktionsskolerne er sket en udvikling fra ”en meget løs struktur med 
ikke noget på skrift til at arbejde meget mere struktureret med tingene.” Generelt er produktionsskolerne 
blevet bedre til at dokumentere elevernes læring, hvilket har betydning når de starter på grundforløbet i 
en erhvervsuddannelse. Både for eleven selv, der bliver mere bevidst om egen læring, og for lærerne på 
erhvervsskolen, der får mulighed for at relatere det lærte til erhvervsskolens curriculum. 

På Lolland er produktionsskolen f.eks. begyndt at udarbejde halvårsplaner på alle værksteder, så man 
får en dokumentation af produktionen generelt på værkstedet såvel som undervisningen i forbindelse 
hermed samt anden undervisning og eventuelle projekter. Dette giver bedre mulighed for at arbejde 
med forløbsplanen og for at dokumentere elevernes kompetenceudvikling. Skolen arbejder på at udvikle 
denne tilgang i forhold til de fremtidige elever, der kommer fra SOSU. Her skal der være flere informatio-
ner om den læring den enkelte elev har behov for, og hvordan værkstedets arbejde, produktion, under-
visning og projekter kan understøtte denne læring.

Lærlingeskolerne: Ledelsens opgave
De produktionsskoler, der deltager i lærlingeforsøget har konkrete erfaringer med samarbejde om grund-
forløb. Meget af organiseringen foregår her på værksteds/lærer niveau, men man peger også på, at ledel-
sen har andel og ansvar i projektet. Især i starten har forstanderne været med til at få sat projektet i gang 
og opbygget kontakterne. ”at man får gået de første skridt sammen, og som værkstedsleder ikke bare får 
kastet en ny opgave i hovedet”, som en forstander siger. 

Senere er forstanderen typisk en man kan spørge til råds i tvivlstilfælde, og en der kan bevilge penge, 
f.eks. til særlige hjælpeforanstaltninger til lærlingene. Forstanderen er med til møder med myndighe-
derne og med til de alvorlige samtaler med lærlingene. ”Når der skal tales med store bogstaver.” En lærer 
ser også forstanderen som en slags garant for projektet, og forventer, at han interesserer sig for hvad der 
foregår. Og så skal han være en inspirator. 

6.5 Værksteds/lærerniveau
”Det handler om at få nogle grundlæggende formelle ting på plads og derefter at få folkene på gulvet 
- faglærerne - begge steder til at snakke sammen. Det er der, det rykker.” siger en leder på en af pilotsko-
lerne, mens en lærer på en anden skole siger: ”Det er især når man sidder og drikker kaffe sammen, at der 
forsvinder mange barrierer.” De to udsagn peger på to dimensioner, den faglige og den sociale, der hænger tæt 
sammen og som skal fungere i ethvert samarbejde.  
 
Kendskab til hinanden på lærerniveauet og viden om hinandens skoleform og hverdagspraksis er en 
forudsætning for at samarbejdet kan lykkes. For det første skal alle lærere kende de formelle muligheder 
for samarbejde som f.eks. EGU, produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, ’kombinationsforløb’ og 
’dele af grundforløb på produktionsskolen’. Dette er stadig ikke tilfældet. På Århus tekniske skole er det 
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f.eks. ikke alle lærere, der ved, at der er noget, der hedder kombinationsforløb på deres skole, mens det i 
Greve ikke er en del af den almindelige handelsskolelæreres viden, at man kan lave dele af grundforløb 
på produktionsskolen. 

For det andet er det vigtigt at skolernes lærere forstår, hvad der tilbydes og kræves på den anden skole. 
Hvilke krav ligger der i grundforløbets undervisningsplan på erhvervsuddannelsen og hvilke aktiviteter fore-
går der faktisk i produktionsskolens værksteder. Ikke bare for at kunne planlægge et relevant forløb for den 
unge, men også fordi den gensidige respekt bl.a. bygger på de faglige aktiviteter, der foregår. Derfor er det 
vigtigt, at de to lærergrupper fysisk bevæger sig over på den anden skole både sammen med eleverne og 
alene for at få indsigt i hinandens praksis og i den produktion eller den undervisning der faktisk foregår. På 
flere skoler som f.eks. i Greve blev introduktionen til kombinationsforløbet foretaget af handelsskolens lærer 
på produktionsskolen. Samtidig fulgte produktionsskolelæreren med over på handelsskolen i selve forløbet. 

Lærerne på Århus teknisk skoles Bygge/Anlæg var således meget imponerede over det arbejde eleverne 
på produktionsskolens træværksted udfører. Men det er dog også klart, at det kræver et stort arbejde at 
beskrive elementer fra produktionen, så de kan passe ind på erhvervsskolens grundforløb. Samtidig må man 
også erkende, at det på nogle produktionsskoleværksteder, som f.eks. et SOSU værksted, kan være svært at 
skabe en reel og relevant produktion. 

Endelig understreger lærerne på produktionsskolen, at det er vigtigt at lærerne på erhvervsskolen ved no-
get om, hvad der kendetegner de elever, der kommer fra produktionsskolen; deres individuelle læringsstil, 
deres svagheder og styrker. 

Lærlingeskolerne: organiseringen af grundforløbet: 
Også på lærlingeskolerne har samarbejdet på værksteds/lærerniveau været det, der har fået en dagligdag til 
at fungere for lærlingene. I det følgende gør vi rede for en række aspekter af dette daglige samarbejde. Disse 
erfaringer fra lærlingeprojektet er vigtige, da det daglige samarbejde i pilotprojektet i flere tilfælde aldrig 
rigtig kom i gang.  

I udgangspunktet var intentionen med den produktionsbaserede lærlingeuddannelse at lade så meget af 
grundforløbet som muligt foregå på produktionsskolen. For de første produktionsskoler, der tog lærlinge, 
foregik hele grundforløbet dog i starten på teknisk skole. Men efterhånden, som lærerne på erhvervsuddan-
nelserne anerkender produktionsskolernes formåen, foregår mere og mere på produktionsskolen. Nogle 
steder lægger man sig strukturelt tæt op ad ny mesterlære med visse forløb som førstehjælp og hygiejnebe-
vis på erhvervsskolen. Men den afsluttende prøve i grundforløbet ligger på produktionsskolen med censo-
rer udsendt fra teknisk skole. Dette fremhæver mange som en succes. Her er eleverne i deres vante omgivel-
ser og ’ved hvor grydeskeerne ligger’, som en køkkenleder siger, og kan koncentrere sig om at udføre prøven 
så godt som muligt.  

Også her understreges den tætte kontakt mellem lærerne på teknisk skole og lærerne på produktions-
skolen. Man skal hele tiden være sikker på, at man faktisk lever op til kravene i uddannelsen. Nogle steder 
har værkstedslederen på produktionsskolen deltaget i teknisk skoles grundforløb i en periode, for at få en 
fornemmelse af niveauet. Andre steder har en værkstedsleder taget et kursus, f.eks. i tegning i autocad, på 
teknisk skole for at kunne hjælpe sin lærling. Typisk får værkstedslederne materialet til grundforløbet udle-
veret, og sammen med de ansvarlige lærere på erhvervsskolen gennemgår de grundforløbets målepinde og 
aftaler hvad der skal foregå hvor. Undervejs i forløbet har begge skolers lærere brugt ressourcer på indbyr-
des kontakt og gensidige besøg. 

Interviewene viser at organiseringen af grundforløbene varierer bredt fra skole til skole, og fra lærling til 
lærling. I interviewene peges der på en række aspekter af samarbejdet på værksteds/lærerniveau:
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Kurser på teknisk skole: Nogle ting foregår på teknisk skole, enten fordi produktionsskolen ikke kan tilbyde 
dette, eller fordi det kræver for mange ressourcer at sætte i værk. Hyppigt nævnes hygiejnekursus og før-
stehjælp, tegning i autocad og certificeringer af forskellig art. Som en lærer siger: ”Ressourcerne skal bruges 
der, hvor man er bedst tjent med det. Det der er de rigtig gode til, så er det også dem, der skal gøre det.”

Lærlingens skift mellem produktionsskole og erhvervsskole: I nogle tilfælde har det vist sig, at hyppige 
skift mellem de to skoler bliver for forvirrende. Der er flere eksempler på, at man i disse tilfælde har valgt 
at lade lærlingen være i et længere forløb på teknisk skole. Men i køkkenet på Multicenter Syd vælger 
køkkenlederen bevidst at lade lærlingene være mindst 2 dage om ugen på produktionsskolen, fordi: ” Vi 
kan gøre det praktiske i et køkken meget bedre end dem.” f.eks. involverer hun lærlingene i egenkontrol-
len i køkkenet. Det er noget helt andet end at lære om det teoretisk: ”Når de har fået lov til at gøre det, 
så sidder det fast.” Men skiftene aftales løbende med den ansvarlige lærer på teknisk skole, så lærlingene 
ikke går glip af vigtige forløb her. Flere lærere nævner også, at det er vigtigt for lærlingene at de i løbet af 
grundforløbet får et tilhørsforhold til teknisk skole, så de ikke først skal til at bygge det op, når de kommer 
på første hovedforløb

Fleksibilitet: En lærer gør opmærksom på, at der kan være gode grunde til, at lade en lærling tage det 
meste af grundforløbet på teknisk skole med støtte fra produktionsskoleværkstedet, selvom det ikke er 
intensionen i lovgivningen. På medieværkstedet i Ringsted, hvor man uddanner it-supportere, aftaler man 
grundforløbets udformning fra gang til gang. Alt afhængig af lærlingen bruges der forskellige modeller for 
forløbet. Lige nu er der to lærlinge på værkstedet, der kører efter hver sin model. Den ene er der i en 50/50 
ordning, hvor han er på teknisk skole nogle dage og andre dage kommer ud på produktionsskolen, alt efter 
hvordan det passer ind i modulerne på teknisk skole. Den anden lærling, vurderer læreren, har behov for 
at bevise overfor sig selv, at han kan stå på egne ben. Derfor er han fast på teknisk skole men med løbende 
telefon- og facebook kontakt til hans lærer på produktionsskolen.  

Der udvises i det hele taget en meget stor fleksibilitet fra begge skoleformer, og der er mange eksem-
pler på, at man løbende aftaler organiseringen, i forhold til lærlingens behov og i forhold til de konkrete 
aktiviteter, der foregår. Men man kan måske netop være fleksibel på lærlingeskolerne fordi man har et 
længerevarende samarbejde, og derfor dels kender hinanden, dels kender de respektive skoleformers 
muligheder.

Dokumentation af arbejdet i produktionsskoleværkstedet: Dokumentation er nødvendig i forhold til 
lærlingenes forløb. Nogle skoler - men ikke alle - ser det som problematisk. En lærer ser det som en god 
udfordring at tænke sin produktion ind i et grundforløb og siger om hans tømrerlærling: ”Det, vi laver lige 
nu, det kan sagtens indgå i et grundforløb, så skal han kunne tegne det, og forklare hvorfor vinklerne er 
sådan og sådan og skruerne sidder der og der. Samtidig med, at det bare er noget vi laver.” 

Lærlingeskolerne: Fordele ved at have lærlinge: Nogle af medarbejderne på lærlingeskolerne medgi-
ver, at de i starten ikke følte sig sikre på, at de kunne magte opgaven med at uddanne lærlinge. Men i dag 
ser alle dem, vi har talt med, den produktionsbaserede lærlingeuddannelse som et løft. For det første er 
det et løft til værkstedet: ”Værkstedet er blevet et helt andet, efter der er kommet lærlinge” siger en lærer. 
Det skaber en kontinuitet på værkstedet og i produktionen som de almindelige deltagere/elever ikke er i 
stand til at opretholde, fordi de ofte går videre i uddannelsessystemet, når de er blevet rigtig gode. 

Med lærlinge skal man være mere opmærksom på at få relevante produktioner med et godt læringspo-
tentiale. En af lærlingene i Silkeborg fremhæver f.eks. at han får lov at lave mange prototyper, der kræver 
en anden omtanke end almindelige rutineopgaver. På den anden side er rutineopgaverne også vigtige 
for at oparbejde et håndelag: for en tømrerlærling er det ikke nok at sætte 5 vinduer i i løbet af sin læretid, 
det får han ikke tilstrækkelig øvelse af. 
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Men også lærerne selv profiterer fagligt af at have lærlinge. ”Vi får moderniseret vores tanker og op-
graderet vores faglige evner. Jeg får kikket på mine ernæringsberegninger igen, og vi er også nødt til 
at følge med i det nye.” siger en køkkenlærer. Også for de ordinære elever kan det være et løft at have 
lærlinge på værkstedet. Og de ser, at der er muligheder for at få en uddannelse, selvom man ikke går 
den ordinære vej.

Denne erfaring fra lærlingeskolerne peger på, at det for produktionsskolens værksteder kan være en kon-
struktiv udfordring at skulle modtage elever fra erhvervsskolens grundforløb. Men samtidig kan udfor-
dringen også være foruroligende, fordi man bliver tvunget til at tage sin egen praksis op til overvejelse. 

6.6 Elevniveau
En stor hurdle for pilotprojektet har været at finde egnede elever til projektet. Nedenfor oplistes en række 
årsager til dette. Set i lyset heraf er lærlingeprojektets udvælgelsesstrategier interessante og vil blive gen-
nemgået efterfølgende. 

For nogle teknisk skole elever opleves det som en degradering at blive sendt på produktionsskole. I Ran-
ders oplevede produktionsskolen, at de elever, der kom til pilotprojektet, først og fremmest gjorde det på 
grund af manglende sociale færdigheder. Problemet er her, at det er svært at sætte nøjagtige målepinde 
op for elevernes udbytte af opholdet på produktionsskolen, der relaterer til sociale og personlige kompe-
tencer og samtidig kan relateres direkte til grundforløbets målepinde. 

I teorien lyder det meget godt med at flytte elever fra teknisk skole til produktionsskolen, siger en leder, 
men i praksis fungerer det bare ikke. Ifølge hende bliver det for forvirrende for eleverne, at skulle frem 
og tilbage. Sikkert er det, at små ting kan få fatale konsekvenser for den enkelte elevs forløb: geografisk 
afstand til erhvervsskolen eller en periode med dårligt vejr, at finde rundt på en stor skole, overgang mel-
lem SU og skoleydelse eller en måneds manglende SU eller en lærer der er væk i en længere periode. Alt 
det skal der ressourcer til at samle op på. 

Lærlingeskolerne: Udvælgelse af lærlinge: 
I lærlingeprojektet gælder det, at lærlingene ikke skal være i stand til at tage en almindelig ungdomsud-
dannelse. Men samtidig skal de have en reel chance for at gennemføre lærlingeuddannelsen. Her ligger 
der et potentielt dilemma i udvælgelsen af værkstedernes lærlinge, der også gør sig gældende for udvæl-
gelsen af eleverne i projektet Dele af Grundforløb på produktionsskolen. Man er så at sige nødt til hele 
tiden at have et dobbeltblik, når man kikker efter kommende lærlinge. ”Lærlingene på vores skole ville 
have det svært på teknisk skole og hos en mester. Vi giver nogle unge mennesker chancen for et fornuf-
tigt arbejdsliv i mange år.” siger en lærer. På den anden side ”skal vi passe på ikke at tage dem for dårlige, 
for dem har man en tendens til at ville hjælpe.” siger hans kollega. 

På en skole har en lærer ”valgt ikke at skrabe bunden” i opstartfasen, hvor man har skullet bruge ressour-
cerne på at sætte projektet i gang. Men samtidig er det ”jo de der elever, hvor det med en ekstra indsats 
vil være muligt” man skal finde. Det er der, hvor man ”kan gøre en forskel” som en køkkenleder siger. Det 
kræver at læreren er bevist om, hvor han skal sætte ind, f.eks. med at sætte faste rammer op for lærlingen. 
En leder siger, at der generelt er to slags lærlinge: Dem der er meget usikre på, om de overhovedet kan 
klare en uddannelse. For dem er det vigtigt at man giver dem god tid i starten af deres uddannelse. Men 
der er også dem, der egentligt kan klare uddannelsen fagligt, men som har ’periodiske udfald’, hvor de 
skal samles op og have et skub videre frem. 

Alle lærere fremhæver at tidsperspektivet er vigtigt, når de skal finde egnede lærlinge. Lærlingene har 
ofte været produktionsskoleelever over en længere periode, hvor læreren har haft tid til at iagttage dem. 
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En lærer siger det således: ”Det er jo ligesom en integreret del af vores tankegang: Skal han være lærling 
eller skal han ikke være lærling? Ifølge en leder har lærerne som erfarne fagpersoner ”fornemmelse for, 
hvem der har flair for det”.

Efterhånden som muligheden for en produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse bliver kendt i et lokal-
område, er der unge, der henvender sig til skolen for at få en læreplads, mens andre får øje på muligheden, 
når de kommer ind på produktionsskolen som elev. Samtidig med at skolen ikke skriver lærekontrakt med 
en ung, før man har set ham eller hende an i en periode, så er der også skoler, der arbejder bevidst med 
elevens egne ønsker. En køkkenleder siger: ”Når du har valgt de første par elever, så skal resten jo gøre sig 
fortjent til det!” Lærlingene får en særlig status. Alene af den grund, at de er gamle i gårde. Men fagligt 
bliver de også dygtigere end de andre elever, de forstår fagudtryk og ved hvordan tingene skal gøres fagligt 
forsvarligt. Og så får de andre opgaver og ansvar end eleverne, f.eks. er transport- og logistik eleverne på 
Multicenter Syd de eneste, der må køre skolens store lastbil. 

Der er dog også tilfælde, hvor lærlingen selv eller skolen opsiger lærlingekontrakten. Disse eksempler peger 
på mulighedernes begrænsninger. Nogle elever stopper, fordi de alligevel ikke kan klare uddannelsen. Det 
viser sig ofte i eksamenssituationer, hvor presset øges på lærlingen, men det kan også være stressniveauet i 
f.eks. et køkken, hvor maden hver dag skal være færdig til tiden. Nogle skoler bliver nødt til at opsige lære-
kontrakten. Det kan typisk være på grund af misbrug: en lærling, der har kørt lastbil i påvirket tilstand, eller 
en lærling med alvorlige alkoholproblemer. Lærerne er villige til at give de unge mange chancer, men på 
et tidspunkt bliver man nødt til at sige stop. ”Vi er en produktionsvirksomhed og ikke et behandlingshjem”, 
som en lærer siger.

Faglighed og håndelag
Men hvad er det så lærerne ser efter, når de vurderer om en elev skal tilbydes en lærlingeplads? Ud over 
mødestabilitet er der to ting går igen i interviewene. På den ene side håndelag, på den anden en vis grad af 
lyst til og interesse for faget.”Dem vi udvælger, det er jo nogen, der kan noget med hænderne. Det er jo det, 
vi lægger mærke til først, om de er gode til det arbejde, vi laver ude i værkstedet.” siger en lærer på smede-
værkstedet og fortsætter: ”Måske mangler de lidt på den boglige side, matematik og dansk, det er jo mange 
af vores drenge, der ikke har interesse i”. Håndelaget ses her som en modsætning til at være bogligt begavet, 
og denne modsætning går igen hos mange af lærerne. En anden siger: ”Det kan sagtens være nogen, der er 
ekstremt tunge på det boglige plan, men hvor hænderne sidder fornuftigt fast”. 

Den kommende lærling skal ’have hænderne skruet rigtig på’, men det er ikke nok. En køkkenleder siger: 
”Hvis hænderne er skruet rigtigt på, og de brænder lidt for sagen, så prøver man det, selvom de er dårlige 
til dansk.” For nogle værkstedsledere er det med at brænde for sagen måske i virkeligheden det vigtigste, 
for, som en lærer på et træværksted siger: ”alle de faglige ting, dem skal vi nok få dem lært. Det med om de 
holder godt på værktøjet, det opfatter jeg ikke som det vigtigste”. Dette udsagn suppleres med en lærer på 
et andet træværksted: ”Det der med håndelag” siger han ”hvem fanden ved det? Det skal de lære herude. 
Det grundlæggende er lysten, at ”det er det her jeg vil!” 

Når man spørger lærlingene selv, hvordan de har fundet frem til den uddannelse, de er i gang med, så ser 
det for manges vedkommende ud, som om, det var mere eller mindre tilfældigt: ”Da jeg kom herud, så star-
tede jeg inde på metal, fordi der ikke rigtig var plads andre steder, ja, så blev jeg hængende” eller: ” Jeg har 
aldrig rigtig vidst hvad jeg ville, så ville jeg gerne være maler på et tidspunkt. Og så gad jeg ikke rigtig det 
alligevel, og så startede jeg jo herude, så tilbød de mig læreplads, og så tænkte jeg, at det ville jeg bare sige 
ja til og så se om det var noget.” Men andre er meget bevidste om at de bliver dannet ind i en faglighed, en 
smedelærling siger:”Selvfølgelig er det rart at se, at du bliver bedre til noget. Det er derfor vi er gået i lære, 
det er for at blive bedre til noget” og fortsætter ”så kan du det der og det der, og så lige pludselig, så kan du 
faktisk rigtig mange ting.” En faglig dannelse, der også er identitetsskabende: ”Det er os, der er lærlinge, så vi 
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kan de ting, svejse og slibe ” hvad der skal gøres. Så vi får de større opgaver. Det der skal laves ordentligt.”  
 På nogle af skolerne gør lærerne opmærksom på, at det er vigtigt, at man vælger den rigtige uddannelse 
til lærlingene. Den skal være realistisk både i forhold til lærlingens evner og til de erhvervsmuligheder, 
der er i området. Nogle gange er man nødt til at sætte målene lavere end lærlingen selv umiddelbart har 
tænkt sig. Det er bedre at uddanne sig som cater og så senere gå videre som kok, hvis kapaciteten og 
lysten viser sig at være der, eller i løbet af uddannelsen, at opgradere den, f.eks. fra ejendomsserviceassi-
stent til ejendomsservicetekniker. Samtidig er det måske en god ide, at vælge mere allround uddannelser 
som cater eller klejnsmed, der har bredere erhvervsmuligheder senere.  

� Udfordringer 

I forhold til det empiriske materiale, der er fremlagt i det foregående afsnit viser der sig en række udfor-
dringer på strukturelt plan såvel som på lærer- og elevniveau. Disse er samlet her og afspejler sig desuden 
i afsnit 4s anbefalinger. 

På strukturelt niveau:
 •  Hvordan løser man de økonomiske barrierer for samarbejdet mellem produktionsskole og erhvervs-
      skole i forbindelse med at elever flytter sig mellem de to skoleformer? Disse barrierer handler blandt        
   andet om hvilken skole, der får taxametertilskud hvornår.
 • Hvordan sikrer man sig, at der er plads til eleverne på erhvervsuddannelserne, når de bevæger sig  
   frem og tilbage mellem skolerne i individuelle forløb? Hvordan sikrer man sig imod tilfældige ad  
   hoc løsninger? Skal man f.eks. afsætte kvotepladser, der skal stå tomme indtil, der kommer en  
   elev fra produktionsskolen til erhvervsskolen og vice versa? 

På lærerniveau:
 •  Hvordan opbygger man samarbejdsrelationer, der rækker ud over individuelle lærere på skolerne,  
   samtidig med at de enkelte lærere nødvendigvis må være bærere af samarbejdet?
 • Hvordan skaber man en gensidig anerkendelse, når man ikke kender nok til hinandens faglighed,  
   praksis og daglige udfordringer?  
 •  Hvordan får man øje på mulighederne i et samarbejde, hvis man ikke har tilstrækkeligt kendskab  
   til, hvad der faktisk foregår henholdsvis på erhvervsuddannelsens grundforløb og i produktions 
   skolens værksted? 
 • Hvordan tager man på produktionsskolen den udfordring op, det er, at skulle åbne sit værksted for  
   grundforløbselever og sørge for en produktion, der tilbyder dem et relevant læringspotentiale. 

På elevniveau:
 • Det store skolemiljø på erhvervsuddannelserne kan være uoverskueligt for den enkelte elev, der er  
   derfor mange tiltag for at lette overgangene mellem produktionsskole og erhvervsskole. Men  
   samtidig er det også vigtigt, at eleven lærer at begå sig på erhvervsskolen og selvstændigt at   
   flytte sig fra den ene skole til den anden. 
 • Hvordan hjælper man den unge med at overvinde den mentale udfordring det kan være at tage en  
   uddannelse, der ikke ligger i lokalområdet men kræver at man rejser efter den? 
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med projektet

28

Bilag 1: 
Erfaringsindsamling i forbindelse med projektet: 

Produktionsskoler i pilotprojeket 
SKOLE TID INTERVIEWS MED KONSULENTER 
Randers
Produktionshøjskole 

12. august 2010 
Kl. 8.30 

RPS: leder + vejleder + 
værkstedsledere
RTS: leder 

Axel Hoppe 
Marianne Søgaard 
Sørensen 

Århus
Produktionsskole 

13. august 2010 
Kl. 9.30 

ÅPS: leder + vejleder + 
værkstedsleder + 
almenlærer
ÅTS: leder + faglærer 

Axel Hoppe 
Marianne Søgaard 
Sørensen 

Greve Produktionsskole 16. august 2010 
Kl. 9.30 

GPS: leder + vejleder + 
værkstedsleder

Axel Hoppe 
Marianne Søgaard 
Sørensen 

Lollands
Produktionsskole 

23. august 2010
kl. 10.00 

LPS: leder + 
medarbejd?
SOSU: leder 

Marianne Søgaard 
Sørensen 

Andre produktionsskoler 
SKOLE TID INTERVIEWS KONSULENTER 
Multicenter Syd 19. august 2010 I: leder + medarbejdere 

II: 8 lærlinge 
Axel Hoppe 
Marianne Søgaard 
Sørensen 

Kalundborgegnens 
Produktionsskole 

20. august 2010 I: leder + 3 
værkstedsledere
II: 5 lærlinge 

Marianne Søgaard 
Sørensen 

Ringsted
Produktionsskole 

30. august 2010 I: leder + 4 
værkstedsledere
II: 5 lærlinge 

Marianne Søgaard 
Sørensen 

Hobro 
Produktionshøjskole 

31. august 2010 I: leder + 4 
værkstedsledere
II: 9 lærlinge 

Axel Hoppe 
Marianne Søgaard 
Sørensen 

Silkeborg 
Produktionshøjskole 

8. september 2010 I: leder +
II: 3 lærlinge 

Axel Hoppe 
Marianne Søgaard 
Sørensen 

Produktionsskolen i 
Herning Kommune 

16. september I: leder + 2 
værkstedsledere på 
HEF
II: 1 elev på HEF 

Axel Hoppe 


