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Forord  

I oktober 2009 modtog produktionsskoleforeningen forsøgs- og udviklingsmidler fra FoU-puljen, 

Undervisningsministeriet til et projekt, der havde til formål at styrke unges mulighed for at gennemføre en 

SOSU-uddannelse. 

Midlerne er søgt under indsatsområdet; samarbejde mellem erhvervsskoler og produktionsskoler. 

Indsatsområdets formål er at udvikle samarbejdet mellem erhvervsskoler og produktionsskoler, der 

bidrager til 95 % -målsætningen og samtidig understøtte ændringerne i produktionsskoleloven som følge af 

målretning mod kompetencegivende uddannelse. 

Projektets intention har været at intensivere og videreudvikle samarbejdet mellem produktionsskoler og 

SOSU-skoler, hvor fokus især har været rettet mod unges fastholdelse i og gennemførelse af SOSU-

grundforløbene. 

Projektet har været forankret i produktionsskoleforeningen med konsulent Axel Hoppe som 

projektansvarlig. Selve projektforløbet blev gennemført med konsulentstøtte fra konsulentfirmaet Argo ved 

konsulent Kim Kabat og Konsulent Jonas Sprogøe. 

Denne rapport er den afsluttende erfaringsopsamling på projektet der bygger på erfaringer fra tre 

udviklingsseminarer for alle deltagerskolerne, implementeringsstrategier for deltagerskolernes regionalt, 

afslutningskonferencen samt to spørgeskemaundersøgelser. Erfaringsopsamlingen er udført af 

konsulenterne Kim Kabat og Jonas Sprogøe fra Argo samt konsulenterne Marianne Søgaard Sørensen og 

Axel hoppe fra produktionsskoleforeningen. 

 

Vejle, april 2011 

 

Lisbeth Arboe Jakobsen 
Sekretariatsleder 

Produktionsskoleforeningen  
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Projektets evaluering 

Denne rapport består af tre overordnede dele. For det første en egentlig projektevaluering, der forholder 

sig til projektets resultater. For det andet en mere generaliserende del, bestående af 2 artikler. Den ene 

artikel sætter fokus på de interorganisatoriske udfordringer der opstår, når to forskellige skoleformer skal 

arbejde sammen omkring unges uddannelse. Den anden artikel der fokus på transfer af læring i bevægelsen 

mellem de to skoleformer. For det tredje en helt konkret anbefaling til hvordan meritgivende 

kombinationsforløb kan etableres og udvikles til gavn for de unge – en kogebog til meritgivende 

kombinationsforløb. Denne sidste del er søgt generaliseret, så anbefalingerne i kogebogen også kan bruges 

i forbindelse med etablering af kombinationsforløb mellem produktionsskoler og erhvervsuddannelsernes 

tekniske og merkantile indgange. 
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Del 1 - projektevaluering 

1 Resumé 
I august 2007 blev der åbnet mulighed for et konkret og lovfæstet samarbejde mellem produktionsskoler 

og erhvervsskoler, og i de følgende år har det været muligt at søge midler i FoU-puljen til et videreudvikle 

dette samarbejde. I den forbindelse foreslog PSF i 2009 et projekt, der havde til formål at sikre de unges 

mulighed for at komme i gang med en SOSU-uddannelse og ligeledes at gennemføre den valgte 

uddannelse. Projektet har været forankret dels i PSF, dels på en række deltagerskoler med konsulentstøtte 

fra Argo.  

De deltagende skoler i projektet var: SOSU C Brøndby, Århus Social- og Sundhedsskole, Social- og 

Sundhedsskolen Syd, Social- og Sundhedsskolen Fyn, Ballerup/Herlev Produktionshøjskole, Brøndby 

Produktionshøjskole, Odense Produktionshøjskole Elsesminde, Sønderborg Produktionshøjskole, Haderslev 

Produktionshøjskole, Århus Produktionsskole, Egaa Produktionshøjskole og Odder Produktionsskole. 

Projektets overordnede formål var for det første at indsamle og systematisere de erfaringer, der allerede er 

gjort omkring samarbejdet mellem SOSU-skoler og produktionsskoler. For det andet at udvikle modeller for 

det fremtidige samarbejde mellem de to skoleformer, med henblik på hvordan det er muligt at etablere 

autentiske læringsmiljøer med praktisk arbejde og produktion på produktionsskolernes SOSU-værksteder. 

For det tredje at afprøve de udviklede modeller på deltagerskolerne.  

En anden central tilgang i projektet var også at præcisere forskellen på de to skoleformer, og herigennem 

definere hvad der er produktionsskolens rolle og hvad der er SOSU-skolens rolle. Produktionsskolen kan i 

denne sammenhæng ses som en skoleform, hvor deltagerne først og fremmest tilegner sig reelle 

kompetencer (realkompetencer) – noget den enkelte faktisk kan bruge og vise i en konkret sammenhæng, 

mens SOSU-skolerne i højere grad fokuserer på formelle kompetencer, der kan godskrives i et 

eksamensbevis og derfor giver ret til enten videre uddannelse eller bestemte jobfunktioner i samfundet. 

Denne afsluttende erfaringsopsamling bygger dels på to spørgeskemaundersøgelser, dels på dokumenter 

fra projektet og ikke mindst på afprøvning af udviklede modeller i projektforløbet. 

Erfaringsopsamlingen peger på en række udfordringer og anbefalinger. Desuden indeholder rapporten en 

analyse af det indsamlede materiale samt en række deraf udledte udfordringer. Disse udfordringer 

udfoldes både i en praktisk/konkret udformning samt i en mere teoretisk/generel udformning og rapporten 

slutter med at præsentere en ”opskrift” på, hvordan meritgivende kombinationsforløb kan etableres og 

udvikles. 

Straks efter dette resumé præsenterer vi læseren for projektets konklusioner og anbefalinger, hvoraf de 

vigtigste er: 
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2 Konklusioner og anbefalinger 
Resultaterne af erfaringsopsamlingen i dette projekt viser en række centrale tendenser. Først og fremmest 

gælder det, at de deltagende skoler allerede har etableret gode samarbejdsrelationer til hinanden, hvilket 

især er kommet til udtryk igennem etablering af meritgivende kombinationsforløb. det der træder tydeligt 

frem er at projektet har givet mulighed for at skolerne har kunnet fordybe sig i at ny- og videreudvikle dette 

samarbejde, hvilket tydeligst kommer til udtryk igennem udviklingen af en kogebog til kombinationsforløb, 

der i en generaliseret form vil kunne bruges som inspiration til etablering af meritgivende kombinations-

forløb i forhold til andre indgange på EUD. 

Når det er sagt, kan materialet påpege en række forhold, der er med til at understøtte samarbejdet mellem 

erhvervsskole og produktionsskole, og hermed gives videre som anbefalinger. 

• Samarbejdet mellem SOSU-skole og produktionsskole (institutionsniveau) 

Samarbejdet mellem produktionsskolerne og SOSU-skolerne vil alt andet lige være en perifer 

foreteelse i forhold til den normale drift på henholdsvis produktionsskolen og SOSU-skolen. 

Samtidig er samarbejdet komplekst forstået på den måde at SOSU-skolen skal samarbejde med 

mange forskellige produktionsskoler – mange forskellige produktionsskolekulturer. På den anden 

side skal produktionsskolen ikke kun forholde sig til SOSU-skolens ene indgang til 

erhvervsuddannelserne, men også de 10 andre indgange – mange forskellige uddannelseskulturer. 

Dette projekt viser med tydelighed, at der skal afsættes ressourcer til at medarbejdere på flere 

niveauer i organisationen kan samarbejde med hinanden i tværgående team. 

 

• Samarbejdet mellem lærere på SOSU-skole og produktionsskole (medarbejderniveau) 

På medarbejderniveauet handler det i høj grad om at komme til at ”kende” hinanden – både med 

hensyn til at få et indblik i hinandens hverdagspraksisser og de udfordringer der findes her samt 

opleve at være gensidig afhængige af hinanden for at kunne løfte opgaven om at 95 % får en 

ungdomsuddannelse. Det tager tid for både produktionsskolen og SOSU-skolen at synliggøre 

skolens faglige indhold så de to skoleformers skolernes styrker, kvaliteter og forskelligheder 

tydeliggøres både for elever, men i høj grad også for medarbejderne i de to skoleformer. Det sker 

netop i mødet mellem de to skoleformers medarbejdere, hvor der skal fokuseres på at kombinere 

det bedste fra henholdsvis produktionsskolen og SOSU-skolen. 

  

• Elevernes oplevelse af at kvalificere sig til/gennem uddannelse (elevniveau) 

For eleverne drejer det sig i hovedtræk om to ting. For det første at tilegne sig en viden og nogle 

faglige kompetencer, der retter sig mod en fremtidig profession, og for det andet handler det om at 

tilegne sig en generel evne til at kunne gennemføre en uddannelse og håndtere et skift fra at være 

deltager på en produktionsskole til at være elev på en SOSU-skole. Resultaterne i projektet peger 

på at der skal være en grundig forberedelsesfase til kombinationsforløbet, hvor eleven inddrages, 

stor fokus på at kombinere teori og praksis i kombinationsforløbene, så individuelle 

elevforudsætninger kan tilgodeses, og til slut skal der være en grundig evaluering af forløbet, hvor 

eleven får mulighed for at se hvilken betydning kombinationsforløbet kan få fremadrettet i forhold 

til videre uddannelsesforløb. 
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• Produktionsskolernes arbejde og forståelse af ”produktion” i forhold til SOSU-området 

Som tidligere nævnt har produktionsskolerne en stor udfordring i at etablere undervisningstilbud 

med udgangspunkt i praktisk arbejde og produktion på ældreområdet. Langt de fleste SOSU-

værksteder er stadigvæk meget fokuserede på børneområdet og det vi har valgt at betegne 

egenomsorg, hvor det praktiske arbejde og produktion i høj grad knytter sig til elevens mulighed for 

at blive klogere på sig selv og sin egen måde at leve på. Det har vist sig både i den landsdækkende 

undersøgelse og på projektskolerne, at det praktiske arbejde og produktion på produktionsskolens 

værksteder i høj grad retter sig mod børneområdet og at produktionen på egenomsorgsområdet 

ligeledes knytter sig til børneområdet. Fremadrettet har produktionsskolerne – måske i et udvidet 

samarbejde med SOSU-skolerne – en udfordring i at finde og udvikle produktioner, der retter sig 

mod ældreområdet. 

   

• Kommunikere mellem niveauerne: institution, medarbejdere, elever 

Indarbejdede rutiner i forhold til kommunikation mellem niveauerne på produktionsskolen – som i 

denne sammenhæng er en mindre enhed – er anderledes end kommunikationsformen mellem 

niveauerne på en SOSU-skole. Måden at kommunikere internt i egen organisation bliver i et 

samarbejde mellem institutionerne udfordret, og det er derfor vigtigt at der i samarbejdet indgår 

medarbejdere med primær tilknytning til det bestemte indsatsområde. 

 

• Økonomi  

Økonomi spiller naturligvis en central rolle i denne sammenhæng, og det er vigtigt at det ikke er 

økonomien der kommer til at blokere for samarbejdet, og det er derfor vigtigt at få skabt nogle 

bæredygtige tværinstitutionelle aftaler, hvor det ikke kun er her og nu kalkuler der kommer til at 

afgøre om forløb kan etableres eller ej. Erfaringer fra dette projekt viser at det kan lade sig gøre at 

etablere forløb med en økonomi, der er acceptabel for begge skoleformer. 
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3 Projektets formål og resultater 
I forbindelse med projektet var der to centrale mål. For det første at afdække de nationale erfaringer 

omkring samarbejdsrelationer mellem SOSU-skoler og produktionsskoler, og for det andet at udvikle 

modeller til at udvikle dette samarbejde. Det er disse to centrale formål der vil blive beskrevet i den 

følgende del af rapporten. Der vil blive inddraget datamateriale fra en landsdækkende spørgeskema-

undersøgelse på landets 79 produktionsskoler, relevante dokumenter fra projektet samt en 

spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere og ledere fra de involverede SOSU-skoler og 

produktionsskoler. 

3.1 Fase 1: etablering af projektorganisation og projektledelse 
Projektmidlerne blev søgt af PSF, der forinden havde inviteret 4 SOSU-skoler og 8 produktionsskoler til at 

deltage i projektet. Disse skoler blev udvalgt ud fra følgende kriterier: 

• Geografisk spredning 

• Allerede eksisterende samarbejdsrelationer mellem SOSU og produktionsskolen 

Den måde midlerne blev søgt på lagde op til at skolerne i et vist omfang selv skulle forestå en del af 

projektorganisationen i 4 klynger. De fire klynger bestod af følgende skoler: 

1. SOSU C Brøndby, Ballerup/Herlev produktionshøjskole og Brøndby produktionshøjskole 

2. Århus Social- og Sundhedsskole, Århus produktionsskole, Odder produktionsskole og Egå 

produktionshøjskole 

3. Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense produktionshøjskole Elsesminde 

4. Social- og sundhedsskolen Syd, Haderslev produktionshøjskole og Sønderborg produktionshøjskole 

De fire klynger indgik så i et tværgående samarbejde med PSF og Konsulentfirmaet Argo, der både forestod 

udviklingsseminarerne og kunne indgå med konsultativ støtte ude i klyngerne i forbindelse med afprøvning 

og implementering på de deltagende skoler. 

3.2 Fase 2: opsamling af nationale erfaringer 
I undersøgelsen af de nationale erfaringer var der fokus på specifikt at undersøge hvordan 

produktionsskoler og SOSU-skoler samarbejdede med udgangspunkt i produktionsskolelovgivningens 

præcisering af et udvidet samarbejde mellem formelt kompetencegivende ungdomsuddannelser og 

produktionsskoler. Undersøgelsen havde især fokus på omfanget af samarbejdet, og i hvor høj grad de rent 

formelle omstændigheder omkring dette samarbejde var på plads. Undersøgelsen bygger på data fra 

spørgeskemaer udsendt til landets 79 produktionsskoler i januar 2010.1 

Følgende væsentlige fund og pointer viser sig i spørgeskemaundersøgelsen på produktionsskolerne:   

                                                           
1 Se bilag 1 – spørgeskema  



 

Figur 1 

49 af 78 produktionsskoler har besvaret spørgeskema

Figur 2 

Lidt mere end halvdelen (27 skoler/55

Figur 3 

På SOSU-værkstederne på de 27 skoler var der på besvarelsestidspunktet i alt 394 elever, hvilket 

svarer til et gennemsnitligt elevtal på 14,6 pr. værksted.

Ikke 
besvaret

37%

Besvarelser fra skolerne. I procent.

27

Ja

Har jeres skole et værksted med 
relation til SOSU

394

Antal elever

Antal elever på SOSU
Absolutte tal.

10 

 

49 af 78 produktionsskoler har besvaret spørgeskema 

 

27 skoler/55 %) af de der har svaret har et SOSU-værksted

 

værkstederne på de 27 skoler var der på besvarelsestidspunktet i alt 394 elever, hvilket 

elevtal på 14,6 pr. værksted. 

Besvaret
63%

Besvarelser fra skolerne. I procent.

22

Nej

Har jeres skole et værksted med 
relation til SOSU-området?

14,6

Gennemsnit

Antal elever på SOSU-værkstederne. 

værksted  

værkstederne på de 27 skoler var der på besvarelsestidspunktet i alt 394 elever, hvilket 
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Figur 4 

 

Af de 27 skoler der svarede har 25 værksteder produktion der retter sig mod børneområdet. 17 

værksteder mod ældre området og 19 mod egenomsorg. Ved besvarelserne kan der angives flere 

valg. Der er således flere skoler, hvor linjen er rettet mod både børn, ældre og/eller egen omsorg. 

Fordelingen af de 27 produktionsskoler kan ses på nedenstående tabel. 

Figur 5  

 

 

25

17
19

Børn Ældre Egen omsorg

Er linjen primært rettet mod børn, 
ældre og/eller egen omsorg?

Antal skoler

12

6
4

0

3

0
2

I hvilket omfang er linjerne på den 
enkelte produktionsskole rettet mod 
både børn, ældre og/eller egen 
omsorg?

Antal skoler
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Figur 6 

 

Kun 18 af de 27 skoler med SOSU-værksteder angiver, at eleverne sendes i praktik. Disse skoler har 

haft i alt 50 praktikforløb – svarende til et gennemsnit på ca. 3 praktikforløb pr. skole pr. år. 

Figur 7 

 

21 af de 27 skoler med SOSU-værksteder har svaret på spørgsmålet. 

Figur 8 

 

Kun 19 af de 27 skoler har en samarbejdsaftale. 

18

50

2,8

Antal skoler Antal praktikker Gennemsnit

Antal praktikker pr.år. 
Absolutte tal.

4

17

Individuelt Hold

Hvordan deltager eleverne på SOSU-
skolen? Opdelt på antal skoler. 

19

8

Ja Nej

Har I samarbejdsaftale med en SOSU-
skole? Antal skoler. 
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Figur 9 

 

Kun 15 af de 27 skoler har et sådant samarbejde. 

Figur 10 

 

17 af de i alt 25 skoler har en økonomisk aftale om betaling mellem skolerne.2 

Figur 11 

 

26 ud af de 27 skoler har svaret på spørgsmålet. 3/4 er tilfredse eller meget tilfredse med 

forløbene, mens lidt mere end ¼ er utilfredse. 

                                                           
2 2 produktionsskoler med SOSU-værksteder har ikke besvaret dette spørgsmål 

15 12

Ja Nej

Er der samarbejde mellem 
undervisere på SOSU og 
produktionsskolen? Antal skoler. 

17

8

Ja Nej

Har I en økonomisk aftale med SOSU-
skolen? Antal skoler.

23

50

27

0

Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

Hvor tilfredse er I som skole med de 
meritgivende kombinations-forløb på 
SOSU-skolen? I procent.
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3.2.1 Sammenfatning 
En række pointer er særligt interessante i denne sammenhæng. For det første påkalder det sig 

opmærksomhed at 8 produktionsskoler med SOSU-værksteder på undersøgelsestidspunktet i 2010 endnu 

ikke havde en formelt underskrevet samarbejdsaftale med en SOSU-skole, især når man tager i betragtning 

at grundlaget for et tættere samarbejde mellem produktionsskoler og formelt kompetencegivende 

ungdomsuddannelser netop skal bygge på en sådan samarbejdsaftale.3 

For det andet skal der i en sådan samarbejdsaftale indgå aftaler om økonomi i forhold til køb af 

undervisning på anden institution end den, der hjemtager taxameter på eleven. I denne undersøgelse viser 

der sig væsentlige forskelle på timesatsen for denne undervisning – i dette tilfælde kun i forhold til den 

timesats forskellige SOSU-skoler forlanger i forhold til undervisningen i forbindelse med meritgivende 

kombinationsforløb. På undersøgelsestidspunktet var den laveste timesats på ca. 33 kr. pr 

undervisningstime4 og den højeste timesats på ca. 77 kr. pr. time. Der kan være flere grunde til den store 

forskel i timesatsen. Her skal nævnes et par forhold, der kan læses ud af produktionsskolernes besvarelser i 

undersøgelsen: 

• Langt de fleste SOSU-skoler udbyder kombinationsforløbene som holdforløb til 

produktionsskolerne og aftaler her at der minimum skal være 16 elever pr. hold, hvilket de 

deltagende produktionsskoler giver en garanti for. Denne aftale kan holde prisen nede (Den SOSU-

skole der tager 33 kr. pr. undervisningstime forlanger minimum 20 elever pr. hold). 

• En del SOSU-skoler kaster ekstra ressourcer ind i arbejdet med kombinationsforløb – to 

lærerordning, udvidet vejledning og besøg på produktionsskolen i forbindelse med opstarten af 

kombinationsforløbene. Disse ekstra tiltag er naturligvis med til at hæve prisen pr. time. 

For det tredje viser undersøgelsen at de fleste produktionsskoler med SOSU-værksteder tilbyder eleverne 

praktisk arbejde og produktion indenfor flere forskellige ”brancheområder” i SOSU-uddannelserne: Børn, 

ældre og egenomsorg med betydelig overvægt på børneområdet.  

I undersøgelsen bad vi produktionsskolerne om at beskrive produktionen og det praktiske arbejde, der 

finder sted på værkstedet i relation til de tre områder.5 Det ses sammenfattet i nedenstående skema, som 

er en sammenskrivning af de oplysninger vi har fået i forbindelse med spørgeskemaundersøgelse – den 

produktion skolerne ideelt set kan have som opgaver i deres værksteder på de tre områder: børn, ældre og 

egenomsorg. I skemaet herunder gives eksempler på hvad produktionsskolerne har svaret i forhold til 

produktion på skolernes Pæd/SOSU værksteder – både den produktion der foregår i øjeblikket samt de 

ideer til produktion, der er på tegnebrættet. 

 

 
                                                           
3 Jfr. Produktionsskoleloven § 2a. 
4 Denne aftale eksisterer dog ikke mere. Efter telefonisk henvendelse til en af de underskrivende produktionsskoler, er 
aftalen nu 50 kr. pr. time. 
5 En række produktionsskoler har eksempelvis forskellige værksteder, der dækker de forskellige områder. På en skole 
har man et pædagogikværksted, hvor produktionen især retter sig mod børneområdet, og et sundhedsværksted, hvor 
produktionen især retter sig mod egenomsorg. I skemaet skelnes der ikke mellem forskellige værksteder, her er alle 
værksteder der primært retter sig mod SOSU-området medtaget. 
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Produktion Børn Ældre Egen omsorg  

Eksempler på den 
reel daglig 
produktion på 
pæd/SOSU værk- 
stederne   

Naturlegeplads med:  
• Bålhus 
• Bålpladser 
• Pilelabyrint 
• Kaniner 
• Legehuse 
• Indianerlandsby 

Her tilbydes spændende 
aktiviteter: 

• Påskeaktivitet 
• Skattejagt 
• Brug hænderne 
• Æblearrangement 
• Julearrangement 

 
Oplevelsesdage til 
børnehaver: 
Ex. fremstilling af fastelavns- 
masker 
Postløb for børn ex. eventyr, 
sanser etc. 
Besøge dyrene på p-skolen 
Lave mad over bål 
 
Et naturområde hvor vi har 
kaniner, geder, grise, 
halmhus og bålhus. Her 
afvikles særlige projekter for 
områdets institutioner, der 
betaler via et klippekort de 
køber hos os: 
 

• Sjove fisk i 
Kløverhaven 

• Trolddom og trolde i 
Kløverhaven 

• Troldenisser i 
Kløverhaven 

2 teaterforestillinger om året 
for børn – teater helt fra 
grunden 
 
6 forestillingsdage for børn i 
kommunen 
 
1 gang månedligt i SFO’en, 
hvor produktionsskolen har 
’ansvaret’ 

Banko og hygge 
Cafébanko 
Rundvisning. Gåprojekt 
for ældre der skal have 
frisk luft og motion. 
Hjælper ved 
musikfestival for ældre 
Wii kursus for ældre 
(balance) 
 

Fremstilling af 
dukketeater 
Masker 
Udklædningstøj 
Skrive små skuespil og 
dukketeaterstykker 
 
Planlægning af sund 
mad til elever og lærere 
på skolen 
Planlægning og 
gennemførelse af 
sundheds- og 
sportsarrangementer 
Klargøring af 
kursuscentrets værelser 
 
Viden om børns 
udvikling, pædagogiske 
retninger og 
holdninger, viden om 
forskellige 
institutionstyper, som 
man får igennem en 
blanding af det 
praktiske arbejde med 
børn og den dertil 
hørende teoretiske 
forståelse.  
 
 
Lærer igennem egen 
adfærd, bevidst og 
ubevidst, hvordan man 
påvirker børnene. 
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1 uge af gangen stået for 
arrangement: mad, motion 
og oplæsning i SFO 
 
Besøg af børnehave for 
handicappede børn 
 

Produktion  Børn Ældre  Egenomsorg  

Ideer til reel daglig 
produktion på 
Pæd/SOSU værk- 
stederne 

Praktikant for specialklasser 
(12-14år) 

Sms og computerkurser 
for ældre 
 
Besøgsven for de ældre 
 
Sansehave for ældre og 
handicappede børn 
 
Lave en 
simuleringslejlighed: 
påklædning, mad, være 
blind etc. 
 
Rengøring 
 
Madfremstilling  

 

                             Figur 12 

Som det tydeligt ses er produktionsskolerne langt fremme med hensyn til praktisk arbejde og produktion 

når det drejer sig om børneområdet og til dels også på området omkring egenomsorg. På ældreområdet er 

det praktisk arbejde og produktion stadigvæk et væsentligt udviklingsområde for produktionsskolerne.  

For det fjerde ses det tydeligt at tendensen er, at langt de fleste kombinationsforløb på SOSU-området 

tilbydes produktionsskoleeleverne som holdforløb, og ikke som individuelle forløb, som lovgivningen på 

området ellers foreskriver. En tendens der også blev påvist i en tidligere undersøgelse foretaget af PSF6.  

Overordnet pegede opsamlingen på en række udfordringer for samarbejdet mellem produktionsskoler og 

SOSU-skoler, og ligeledes på en række udfordringer internt for produktionsskolerne. De skal kort nævnes 

her: 

• Samarbejde mellem SOSU-skole og produktionsskole (institutionsniveau) 

• Samarbejde mellem lærere på SOSU-skole og produktionsskole (medarbejderniveau) 

• Elevernes oplevelse af at kvalificere sig til/gennem uddannelse (elevniveau) 

• Produktionsskolernes arbejde og forståelse af ”produktion” i forhold til SOSU-området 

• Kommunikere mellem niveauerne: institution, medarbejdere, elever 

• Økonomi  

Disse overordnede udfordringer var der efterfølgende fokus på igennem projektforløbet. 

                                                           
6 Se undersøgelsen meritgivende kombinationsforløb FoU-projekt:122219 fra 2009 
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3.3 Fase 3-5: Udviklingsseminarerne 
I starten af projektforløbet blev der arrangeret 3 udviklingsseminarer, hvor de deltagende skoler med 

udgangspunkt i opsamlingen fra de nationale erfaringer og nedenstående model, skulle beskrive og 

definere det nuværende samarbejde mellem produktionsskolerne og SOSU-skolen i de etablerede klynger.  

fig. 1 

Skitserer elevstrømninger mellem produktionsskole og henholdsvis erhvervsliv og erhvervsuddannelser (her SOSU-uddannelserne). 

Fokus i projektet var de grønne bjælker – elevstrømmen mellem de to skoleformer i forbindelse med lovgivningen om 

kombinationsforløb og dele af grundforløb på produktionsskolen, samt omfanget af elevernes mulighed for at stifte bekendtskab 

med de erhverv, der udspringer af SOSU-uddannelserne. 

3.3.1 Udviklingsseminar 1 
På det første udviklingsseminar blev deltagerskolerne præsenteret for opsamlingen af de nationale 

erfaringer på SOSU-området7, hvorefter deltagerskolerne klyngevis blev bedt om at definere og beskrive 

det allerede eksisterende samarbejde mellem SOSU-skolen og produktionsskolerne, for at kunne 

sammenligne de nationale erfaringer med deltagerskolernes. Hensigten var at dette skulle danne grundlag 

for det videre arbejde med at definere og beskrive en række Best-practice eksempler, der skulle være 

platform for selve udviklingsarbejdet. 

 

 

                                                           
7 Se side 9 
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Århusklyngen: 

Social- og Sundhedsskolen i Århus har igennem en årrække opbygget et godt samarbejde med 

produktionsskolerne i og omkring Århus8 og udbyder i øjeblikket 2 kombinationsforløb om året – et i april 

og et i oktober. 

Beskrivelse af Best-practice  

1. Eleven starter på produktionsskolens SOSU-værksted og igennem forløbet på værkstedet, bliver 

eleven afklaret i forhold til at afprøve SOSU-skolen uddannelsestilbud igennem et meritgivende 

kombinationsforløb. denne afklaring kan både foregå igennem den daglige undervisning på 

produktionsskolen (praktisk arbejde og produktion) og gennem praktikforløb. 

2. SOSU-skolen udmelder nøjagtige datoer for kombinationsforløbet 

3. Eleven indstilles til kombinationsforløbet. Vejledere på produktionsskolen udfylder i samarbejde 

med koordinator på SOSU et indstillingsskema9 med data om eleven, produktionsskolen, SOSU-

skolen samt aftaler om selv kombinationsforløbet. Samtidig udfærdiger eleven sit eget 

indstillingsskema10 hvor de arbejder med at beskrive egne intentioner, kompetencer og hvad de har 

arbejdet med i relation til SOSU-uddannelsen. 

4. Der afholdes et internt møde på SOSU-skolen, hvor selve indholdet i kombinationsforløbet 

planlægges – et 3 ugers forløb med overskriften ”Omsorg, Børn, Ældre” 

5. Der afholdes besøgsdag på SOSU-skolen for de tilmeldte produktionsskoleelever. Her deltager 

udover eleverne produktionsskolens vejleder/faglærer. Der vises rundt på SOSU-skolen og eleverne 

møder de undervisere der forestår undervisningen på kombinationsforløbet. 

6. Kombinationsforløbet starter og underviseren på SOSU følger dagligt op på fravær, og sekretæren 

på SOSU laver en ugentlig opfølgning på fravær. I løbet af kombinationsforløbet gennemføres der 

individuelle samtaler med eleverne. Alle elever modtager bevis for gennemførelse af det 

meritgivende kombinationsforløb og får en personlig udtalelse. I forbindelse med overrækning af 

beviset bliver vejledere og faglærere fra produktionsskolerne inviteret på sidstedagen af 

kombinationsforløbet. 

7. kombinationsforløbet evalueres af SOSU-lærere og koordinator med deltagelse af faglærere og 

vejledere fra produktionsskolen. I forbindelse med denne evaluering gives der en intern 

tilbagemelding til grundforløbet på SOSU-skolen om hvilke elever, der kan optages på henholdsvis 

20 ugers grundforløbet og 40 ugers grundforløbet. Produktionsskoleleverne garanteres hermed en 

plads på næste optag på grundforløb, hvis de søger om optagelse. 

8. Produktionsskoleeleven starter på SOSU-skolens grundforløb. 

Deltagerne blev også spurgt hvilke fordele der er for henholdsvis SOSU-skolen og produktionsskolen – hvad 

er det de enkelte institutioner kan bruge kombinationsforløbene til at generere? 

 

 

                                                           
8 5 produktionsskoler på projekttidspunktet 
9 Se bilag 2 
10 Se bilag 3 
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SOSU-skolen: 

• Topmotiverede elever, der er klar til uddannelsesstart efter endt kombinationsforløb 

• Kendskab til hinanden/socialt netværk 

• Følelsen af at være på hjemmebane 

Produktionsskolen: 

• Godt afklaringsværktøj 

• ”God vare på hylden” 

• Bedre udslusning 

 

Odenseklyngen: 

Social- og Sundhedsskolen Fyn har i en årrække arbejdet med at udbyde kombinationsforløb til 

produktionsskolerne på Fyn. Der udmeldes 2 forløb om året. 

Beskrivelse af Best-practice 

Hvad: 

• At produktionsskolen får udmelding om datoer for kombinationsforløbene i god tid 

• At SOSU-underviserne kender målgruppen 

• At SOSU-underviserne og produktionsskolelærerne har mødt hinanden og har kendskab til 

hinandens verden 

• At kombinationsforløbet bliver evalueret grundigt 

Hvordan: 

• Kombinationsforløbene bliver udmeldt for et år af gangen 

• Underviserne fra SOSU kender målgruppen fra 40 ugers grundforløbene 

• Produktionsskolelærerne har besøgt eleverne i kombinationsforløbet og overværet noget af 

undervisningen på SOSU 

• At produktionsskolelærerne deltager i undervisningens sidste dag 

Hvorfor: 

• Vigtigt i forhold til alles planlægning og forberedelse for eleverne 

• Undervisningsniveauet er tilpasset eleverne 

• Vigtigt i forhold til sparring, evaluering og videreudvikling 

 

 

 



20 
 

Brøndbyklyngen: 

Social- og Sundhedsskolen Brøndby C har i en årrække udviklet tilbud om kombinationsforløb i samarbejde 

med en række produktionsskoler. SOSU C Brøndby er desuden involveret i et større projekt i København, 

der har fokus på samarbejdet mellem erhvervsuddannelser og produktionsskoler. Der udbydes et 

vekslende antal forløb om året. 

Beskrivelse af Best-practice: 

• En god start betinges af 

o Dialog mellem undervisere og ledelse på SOSU-skolen 

o Dialog mellem produktionsskolelærerne og ledelse 

o Dialog mellem vejledere, undervisere og elev 

o Dialog på tværs mellem institutionerne og med eleverne 

• Forventning og afstemning mellem lærer og elev 

• Praksis koblet på teori 

• Formaliserede aftale – eksempelvis hvem ringer til eleven ved udeblivelse 

 

Åbenråklyngen:  

Social- og Sundhedsskolen Syd i Åbenrå har igennem de sidste par år arbejdet med at udbyde 

kombinationsforløb til produktionsskolerne i Sønderjylland. 

Beskrivelse af Best-practice: 

• Synergi 

o Mellem skolerne – hvad kan vi hver især og hvad kan vi sammen 

o Gensidig ”Know how” udveksles 

o Udvikle fælles sprog 

o Fælles arbejdsredskaber omkring eleven 

 

• Relationer 

o Samarbejdet udbygges – reelt samarbejde på vejlederplan og lærerplan 

o Eleven i centrum – det er elevens mål, der skal forfølges (hvad kan jeg og hvad vil jeg, og 

hvordan er vejen derhen) 

 

• Fleksibilitet  

o Arbejdsfællesskaber på tværs af forskellige kulturer/miljøer 

o Få alle produktionsskoler i området med 

o Etablere kombinationsforløbene i et reelt samarbejde mellem SOSU-skolen og 

produktionsskolerne 
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3.3.1.1 Sammenfatning 

Som det tydeligt fremgår af klyngernes tilbagemelding er Social- og Sundhedsskolen i Århus i samarbejdet 

med en række produktionsskoler kommet rigtig langt med at formalisere samarbejdet omkring 

kombinationsforløbene. De andre klynger var derfor meget interesserede i at lad sig inspirere af det 

århusianske system. Det blev besluttet at der på næste udviklingsseminar skulle arbejdes videre med en 

beskrivelse af modellerne med vægt på organisatorisk forankring og udvikling. 

 

3.3.2 Udviklingsseminar 2 
På dette udviklingsseminar blev der arbejdet videre med skolernes beskrivelse af Best-practice. Dette 

arbejde blev kvalificeret igennem følgende generelle projektarbejdsmodel af Sven Mørch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. 

A. Problem 

For det første skal problemet klargøres og bestemmes. Det er ikke nok at erkende, der eksisterer et 

problem f.eks. at en stor gruppe af unge ikke får en kompetencegivende uddannelse. For at undgå at stirre 

sig blind på, at en gruppe unge har problemer i forhold til at gennemføre en uddannelse eller vi har 

A. Problem 

Unge uden uddannelse 

B. Værdigrundlaget for indsatsen 
Den samfundsmæssige værdi at unge får en 
uddannelse – 95 % af de unge skal have en udd. 
At de unge udvikler der livskompetence 
Lære på andre eller mange forskellige måder 
 
 

D. Indsatsteori 

Læring i praksis  
Ressourcesyn contra mangelsyn 
Anerkendende tilgang til de unge 
Inkluderende skolesyn 

E. Plan/Idé 

Samarbejde 
mellem PS 
og EUD 

F. Indsats 

Meritgivende 
kombinations- 
forløb 

C. Mål og succeskriterier 
Øget fokus på samarbejde 
mellem forskellige institutioner 
Tidligere koordineret indsat i 
forhold til unges valg af 
uddannelse 
Øget viden om unges motivation 
for uddannelse 
Flere unge i uddannelse 
 

G. Resultater 
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problemer med det som samfund, må vi bestemme hvorvidt deres handlinger er problematiske i forhold til 

deres liv og udvikling. Der kan i denne fase opstilles en lang række spørgsmål: 

Hvad består problemet i? 

Hvorfor er det gået, som det er? 

Hvilke konsekvenser har det? 

Hvem er det et problem for, er det målgruppen eller os ”andre”? 

I hvilken sammenhæng er det et problem, er det et problem alle steder? 

Osv. 

Der er derfor ingen pil mellem problem og plan, da det er vigtigt at afklare problemet og mulige løsninger 

frem mod opstilling af succeskriterier og ligeledes gøre sig nogle overvejelser over, hvilke indsatsteorier 

man vil støtte sig til inden der gribes til planlægning af indsatser. 

B. Værdigrundlaget for indsatsen 

Det kræver at man forstår den kontekst eller sammenhæng problemet er indlejret i. På baggrund af den 

bedst mulige viden om denne kontekst, må de oplevede problemer reformuleres til, hvorledes de viser sig 

som særlige problemer i sammenhængen. Derefter kan man præcisere, hvad der kan være heldige 

ændringer eller succeser for de konkrete problemer. Det er i denne sammenhæng de lovgivningsmæssige 

tiltag omkring et øget samarbejde mellem erhvervsskoler og produktionsskoler skal ses. 

C. Mål og succeskriterier 

Der skal nu besluttes hvilke succesmål og succeskriterier, der kan ses som mulige at arbejde imod, hvilket 

peger tilbage til målgruppens analyserede situation og problemer. Succesmålene vil derfor på et 

overordnet plan være bestemt af den kontekstuelle forståelse af uddannelse og samarbejdet omkring 

dette, som projektet skal udvikle og implementere. 

D. Indsatsteori 

For at arbejde sig frem mod målene må man støtte sig til en indsatsteori – eller en række teorier som 

indsatserne er funderet i. Overordnet støtter dette projekt sig til teoretiske funderinger omkring 

anerkendende pædagogik, læring i praksis og inkluderende skolesyn. Teorier der alle beskæftiger sig med 

et udvidet ressourcebegreb i forhold til de unge. Indsatsteorien peger på de centrale principper, som 

fortæller om, hvorledes man fremmer unges motivation for at deltage i uddannelsesaktiviteter. 

udviklingsmuligheder. 

E. Plan/idé 

I et udvidet samarbejde mellem erhvervsskolen og produktionsskolen udarbejdes der handleplaner for de 

indsatser, der skal iværksættes. I dette projekt specifikt rettet mod meritgivende kombinationsforløb.  

F. Indsats 

De planlagte aktiviteter sættes i værk og er hermed de indsatser, der skal fremme succeskriterierne, som er 

udviklet i projektet. Igennem indsatsen skal der skabes betingelser for de unge, som de kan bruge som 

muligheder for udvikling frem mod senere uddannelse og deltagelse i samfundet.  
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G. Resultater 

Projektets resultater er først og fremmest at få udviklet kombinationsforløb, hvor unge kan blive afklaret til 

uddannelse eller bruge forløbene som overgang til uddannelse. Endelig skal det hele gerne ende med et 

resultat der betyder at flere unge gennemfører en kompetencegivende ungdomsuddannelse.  

3.3.2.1 Sammenfatning 

Denne projektskabelon dannede grundlag for klyngernes diskussion af egen praksis og herigennem opstod 

behovet for at udarbejde en mere konkret og mindre generel og akademisk model til at skitsere projektets 

intentioner, praksisbeskrivelse og evaluering. Der blev i samarbejde med projektets konsulenter besluttet 

at udarbejde en sådan konkret projektmodel, som skulle afprøves ved at konsulenterne interviewede 

Århusklyngen angående der udvikling af meritgivende kombinationsforløb på næste udviklingsseminar. 

 

3.3.3 Udviklingsseminar 3 
På dette seminar blev det besluttet at færdiggøre beskrivelserne af Best-practice igennem en dybdegående 

diskussion af Århusmodellen – medarbejderne i denne klynge blev interviewet af konsulent Kim Kabat. De 

andre skoler skulle agere praksisafklarende teams. De andre skoler skulle samtidig beskrive deres egen 

praksis i form af ligheder og forskelle fra Århusmodellen. Denne form blev besluttet med udgangspunkt i, at 

det var langt vanskeligere at beskrive de eksisterende samarbejdspraksisser end først antaget. 

Følgende projektmodel dannede grundlag for interviewet med Århusklyngen: 

Hvad er indsatsen svar på:  

a. Set fra elevens position 

Eleverne bliver afklaret i forhold til hovedområder indenfor SOSU-uddannelserne – 1 uges omsorg, 

1 uges børn og 1 uges ældre. For eleverne handler det meget om at komme over ”dørtrinnet” og 

finde ud af, at det ikke er farligt at være på SOSU-skolen. De udvikler igennem kombinations-

forløbet mod på at tage en uddannelse. Når der kun er produktionsskoleelever på holdet er det 

meget nemmere at oparbejde en klassedynamik og socialt sammenhold, som eleverne kan tage 

med sig ind i den ordinære uddannelse – man kender stedet, man kender lærerne og man kender 

en del af de andre elever. 

 

b. Set fra produktionsskolens position 

Den største fordel er når eleverne bliver positivt afklaret. Det giver en god stemning hjemme på 

værkstedet. Det er rart nå man ved hvad den unge skal efter endt produktionsskoleophold. Det 

hjælper os på produktionsskolen i forhold til at vejlede og afklare de unge. Evalueringen de får fra 

SOSU-skolen giver også god viden om hvad de unge skal arbejde med den sidste tid på 

produktionsskolen. Det er et vigtigt redskab til at vi kommer i mål med vores opgave – vi får bedre 

udslusning og økonomi. 
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c. Set fra SOSU-skolens position 

SOSU får nogle meget afklarede elever ind på grundforløbet. De har valgt det, og de ved hvad de 

går ind til. De har et godt netværk, og de er gode repræsentanter for skolen fordi de er positivt 

indstillet. De er modnede og målrettede. Eleverne er stort set kompetenceafklarede igennem den 

evaluering, der har fundet sted i forbindelse med kombinationsforløbene. De er forberedt på hvor 

de skal starte og hvor mange ugers grundforløb de skal have. Vi vil også gerne at vores elever har 

været i praktik inden de starter på grundforløbet, og det har de fleste af produktionsskoleeleverne 

prøvet inden kombinationsforløbet. Uden at have ført statistik over det er vores fornemmelse at de 

elever, der har deltaget i kombinationsforløbene også gennemfører grundforløbet uden frafald. 

 

d. Hvad sker før opstart på kombinationsforløbet? 

Starter ved forrige evalueringsmøde, hvor forløbet bliver udbudt på en given dato som 

produktionsskolerne har været medbestemmende om. Det er afklaret med produktionsskolerne 

om det bedst mulige tidspunkt. Så byder produktionsskolerne ind med eleverne. Og her skal der 

udfyldes indstillingsskemaer på eleverne, så der ikke blev reserveret for mange pladser.  

Vi har én kontaktperson. Der er kun 1 ”kok” som samarbejder med 5 skoler. Indstillingsskemaet 

laves af vejleder eller værkstedsleder.  Skemaet ligger i Firstclass. Der er noget om eleven, så vi kan 

tage højde for det i planlægningen.  

Skemaet bruges på planlægningsmødet til at få en snak om hvad vi skal tage højde for. Man er ikke 

skrevet ind før man har udfyldt skemaet = en plads.  

Det er først til mølle. Men vi har venteliste. Og et sekundært, geografisk princip.  

Pædagogisk set ikke under 12 

Økonomisk set minimum 16 

Optimalt er 18 

Ved 18 er der dobbeltlærer ved alle besøg ud af huset og ved samtaler den sidste uge og i nogle af 

fagtimerne. 

Det er ”kommende kunder” for SOSU, så nogen gange kører vi forløb selv om der er for få. 

 

e. Hvad sker under kombinationsforløbet? 

Så er der et internt møde på SOSU-skolen med de 2 interne undervisere og der lægger vi planen. Vi 

forsøger at målrette temamæssigt. Sidder sammen med skemalægger og hvornår kan vi placere 

forløbet ift. hvornår vi skal ud af huset og hvornår det hænger sammen pædagogisk. Både 

lærerskemaet og det pædagogiske skema skal hænge sammen. Der skal være en kontinuitet. Det 

skal være de rigtige folk, der er på i den rigtige rækkefølge.  

Vi prioriterer at de får de faste lærere frem for fx grundforløbet for at skabe kontinuitet.  

De fungerer godt at sidde sammen med skemaplanlæggerne. Det gælder om at være tidligt ude for 

at kunne planlægge det før de nye grundforløb.  
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De faste lærere er valgt ud fra engagement. De skal brænde for det. Det er vigtigt at nye lærere 

bliver introduceret til elevgruppen på det interne planlægningsmøde. Der lægges vægt på en 

generel forventningsafstemning, fx fastholdelsesperspektivet og praksis ift. at arbejde pædagogisk 

med målgruppen. 

Så mødes de 2 faste undervisere og koordinatoren fra SOSU-skolen ca. 2 uger før 

kombinationsforløbet. På produktionsskolen forberedes dagen gennem skemaerne. Snakker meget 

med de unge om før processen omkring ex. om man kan tage bussen, om de er trygge, er der 

behov for at vejleder tager derop om mandagen. Vi taler om eleverne kan hjælpe hinanden, om at 

være derude i god tid, støtte hinanden. Underviseren står der også. 

Første skoledag: Der står en vejleder (måske), der står nogle undervisere, nogen gange er der kørt 

en skolebus. Så sker der at de får morgenmad; isoleret første dag, men derefter sammen med 

grundforløbet. Herefter meget intro til os som undervisere. De får mødt de faste undervisere. Pep-

talk dag. Der er meget læren hinanden at kende, løb rundt på skolen, walk and talk, netværk på 

kryds og tværs af p-skolerne. Små teams i klassen med logo, finde sammen dag. Vi arbejder med 

den sociale dimension hele tiden. Vi sikrer at, hvis der evt. er sket noget med eleverne, så kan 

lærerne tage fat i det også dagen efter. 

Lærerne kender til evt. medicinering på forhånd, men ellers får de det at vide om nødvendigt. 

  

f. Hvad sker efter kombinationsforløbet? 

Så har de 14 dage til at mærke efter om det er det, det skal være.  På p-skolen taler vi om 

beviserne, og hjælper til med at vælge til SOSU-skolen, hvis det er det, de skal. 

Evalueringsmøde ligger lige op ad 14 dages fristen (men vi er fleksible på deadlines). 

Evalueringsmødet: der deltager vejledere og faglærere fra de 5 produktionsskoler. Det kan også 

være ledelse (det er rigtig dejligt), samt Mette og de to faste lærere. Både evaluering og 

fremadrettet planlægning. Forskellige fokuspunkter; eks. fagmål.  

Mette sender dagsorden og koordinerer. Det gøres efter hvert forløb.  Der skrives referat og sendes 

ud. Så starter vi (SOSU) igen på næste forløb.  

Evalueringsforløbet er der hvor der sker en løbende forandring; kittet der binder det hele sammen 

– og det er afgørende at vi lige kigger hinanden. Det giver også det bindeled mellem 

produktionsskole og SOSU-skole i andre sammenhænge. 

Der er følgende flow i indsatsen i Århusklyngens samarbejde: 

AKTØR FØR 

KOMBINATIONSFORLØBET 

UNDER 

KOMBINATIONSFORLØBET 

EFTER 

KOMBINATIONSFORLØBET 

PS-LEDELSE 

- styrke at 

Holder sig orienteret 

De melder også elever til 

Kommer an på størrelsen på 

Lytter lidt med 

Nogen er kontaktpersoner 

Deltager i evalueringsmødet 
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der sidder så 

mange 

ledere med.  

skolen og om de prioriterer. 

Stillede garanti for at vi vil 

køre holdet uanset. 

Kræver valuta for pengene. 

 

for fravær. 

PS-VEJLEDER Indstiller eleven 

 

Er i kontakt med eleverne 

undervejs 

Deltager i evalueringsmødet 

I nogle tilfælde snakker 

vejleder og lærer sammen 

om skemaet 

PS-LÆRER Udvælger elever og snakker 

med dem, motiverer, 

skubber på, org. Praktikker 

Oprette værkstederne i det 

hele taget.  

Besøgsdag og indledende 

Bliver orienteret af vejledere 

Mulighed for at komme ud 

den sidste dag 

Taler med eleverne om 

hvorvidt de skal optages 

Deltager i evalueringsmødet.  

 

ELEV Deltage i besøges dag.  

Deltage i samtaler inden og 

udfyldelse af motiveret 

ansøgning  

 Afklares inden for de 14 dage 

om de vil deltage 

Skal kvalificere sig på 

baggrund af beviset og 

afklaringen… 

SOSU-

LÆRER 

Planlægningsmødes 

Orienteres af mette omkring 

særlige elever, forbereder 

og deltager i besøgsdag 

Underviser undervejs i 

forløbet 

Fraværsrolle 

Vejledningssamtaler ca. 15-

20 minutter plus 

efterbearbejdning. Taler 

sammen om eleverne inden 

samtalerne. Det 

skemalægges så vidt det er 

muligt. 

Deltager i evalueringsmødet. 

Deltager i et formøde til 

evalueringsmøde (VIGITGT).  

Forbereder sig til næste gang 

SOSU-

VEJLEDER  

Konfererer 

Skemaplanlægning af om tid 

og behov.  

Finder ud af hvem der skal 

være undervisere. 

Sender en fælles mail ud 

med hele planlægningen. 

Sender servicemeddelelse 

Deltager i besøgsdagen og 

byder velkommen 

Alle tre planlægger sammen. 

Koordinerende funktion om 

morgenen den første dag. 

Der må helst ikke være 

forvirring den første dag. 

Mette sikrer ”tilgivelse” hos 

Sender reminder omkring 

evalueringsmødes. 

Bindeled mellem 

studievejleder og skoler 

omkring tilmelding af elever. 

Mødes med ledelse og 
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om tilmelding. 

Får indstillinger etc. Ind og 

fungerer også som 

visitering. 

Holder indstillingerne up to 

date og ajourført. Sikrer at 

sekretærerne opdaterer 

eleverne i systemet. Der er 

stort samarbejde med 

sekretæren.   

lærerne. 

SOSU-vejleder koordinerer 

eleverne med p-lærerne. 

Tager nogle af de 

koordinerende funktioner 

over fra underviserne 

lærere om der er ting, der 

skal tages op – laver 

dagsorden og referat mv.  

SOSU-

LEDELSE 

I jævnlig dialog med vejelder 

omkring hold, størrelse, 

økonomi.  

Tæt ledelses beslutningsdel 

løbende � også undervejs 

på forløbet.  

Sparring ift. optag og 

prioriteringer.  

 lederdeltager ikke 

evalueringsmødet 

 

3.3.3.1 Sammenfatning  

I forbindelse med efterbearbejdningen af arbejdsseminaret blev der udviklet en endnu mere konkret model 

til at udvikle og beskrive meritgivende kombinationsforløb igennem. Denne model beskrives senere i denne 

rapport som ”Kogebog for meritgivende kombinationsforløb”. Kogebogen beskriver seks vigtige faser, der 

kan bruges som hjælp til planlægning, gennemførelse og evaluering af meritgivende kombinationsforløb.  

 

3.4 Fase 6: Implementering 
I løbet af efteråret 2010 arbejdede de enkelte klynger med at videreudvikle og implementere de udviklede 

projektmodeller på egen institution samtidig med at samarbejdet på tværs af institutionerne blev udviklet.  

Der blev sideløbende med den ”projektinterne” udvikling forsøgt at udbrede samarbejdet især til andre 

produktionsskoler, om at indgå i de tilbud SOSU-skolerne udviklede især på området omkring meritgivende 

kombinationsforløb. 

Med udgangspunkt i de enkelte klyngers ”projektskabeloner” vil der i det følgende blive givet et kort 

referat af de væsentligste udviklingsopgaver og indsatser de enkelte klynger arbejdede med i 

implementeringsfasen: 
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Odenseklyngen: 

Baggrunden for projektet er at Få flere unge til at deltage i kombinationsforløb/ få flere skoler til at 

efterleve lovkravet om kombinationsforløb og at udvikle model og afprøve model for tværgående 

skolesamarbejde. 

Formålet er: 

• Få flere unge til at profilere af de tilbudte kombinationsforløb 

• Styrke de unges sociale, personlige og faglige kompetencer 

• Give de unge kendskab til hvad SOSU-uddannelsen indebærer 

• Øge de unges tryghed ved evt. start på grundforløb 

• Afklare i forhold til uddannelsesvalg 

• Styrke kendskabet skolerne imellem og styrke samarbejdet, som gerne skal udvikle et suverænt 

godt kombinationsforløb 

• Afprøvning af 3 ugers kombinationsforløb. 

Produktet er et 3 ugers forløb med nyt indhold: 

1. Uge 1: Omsorg, Uge 2: Børn, Uge 3: Ældre 
2. Hvis muligt 2 dage med studiebesøg 
3. Individuelle samtaler med eleverne, hvor der laves en evaluering af de sociale, personlige og 

faglige kompetencer. Evalueringen kan bruges som værktøj til videreudvikling på 
produktionsskolerne 

4. Overrækkelse af bevis for gennemført kombinationsforløb 
 

Formøde mellem lærerne fra de to skoleformer 

Introduktionsmøde på Social- og sundhedsskolen for de tilmeldte elever ugen før opstart 

Evalueringsmøde/ planlægningsmøde for næste forløb 

Succeskriterier for projektet 

At kombinationsforløbet bliver populært og en indarbejdet rutine 

Styrket samarbejde generelt mellem skolerne 

Afsmittende effekt på de andre ungdomsuddannelser 

Lærere der tager ejerskab for at samarbejdet bliver udbygget og kombinationsforløbet en succes 

Elever som har deltaget i kombinationsforløb gennemfører SOSU uddannelsen. 

Brøndbyklyngen: 

Baggrunden for projektet er at udvikle allerede eksisterende kombinationsforløb gennem videndeling og 

erfaringsudveksling 

Formålet er at få flere unge til at gennemføre kombinationsforløb og bliver afklaret om uddannelsesvalg, 

og at eleverne oplever uddannelsesmæssig og arbejdsmæssig sammenhæng igennem kombinations-

forløbene. Det skal helt konkret ske ved: 
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• At afprøve et ”udvidet forløb” med 2 ugers forforløb, 2 uger på SOSU C og 1 uges efterforløb. 

At eleverne gennemfører dette forløb. 

• At eleverne oplever større tryghed ved at være på SOSU C 

• At eleverne oplever sammenhæng mellem opgaverne på produktionsskolen og SOSU C. 

• At eleverne får kendskab til uddannelsesmuligheder på SOSU C og bliver afklarede omkring 

uddannelsesvalg. 

• At styrke samarbejdet mellem skolerne. 

Produktet er at få beskrevet et kombinationsforløb i 3 faser – før, under og efterforløb. 

1. At få skabt sammenhæng mellem det eleven arbejder med på produktionsskolen umiddelbart før 

kombinationsforløbet, indholdet i kombinationsforløbet og evaluering og efterforløb umiddelbart 

efter kombinationsforløbet. 

2. At få beskrevet et formaliseret og styrket samarbejde mellem skolerne. 

3. At få udviklet ”redskaber”. 

Succeskriterier for projektet 

At få etableret et større netværk skolerne imellem. 

At underviserne i højere grad får ejerskab af udvikling og afvikling af kombinationsforløb. 

At eleverne gennemfører, bliver afklarede og uddannelsesparate og efterfølgende kommer i uddannelse. 

Århusklyngen: 

Baggrunden for projektet er at udvikle PR-delen inden opstart på kombinationsforløb, SOSU-Århus er i gang 

med at udvikle mere fagrettede skolemoduler med bl.a. fokus på dansk og naturfag for både 

produktionsskoleelever og egu-elever (de øvrige kombinationsforløb udvikles sideløbende). Det er 

meningen at eleverne skal forberedes på form og indhold i de nye moduler inden de træffer deres valg om 

evt. opstart på forløbene. 

Formålet er: 

• At lette overgangen mellem produktionsskolerne og opstart på Grundforløbet 

• At eleverne informeres og forberedes ude på produktionsskolerne om form og indhold i fagrettede 

skolemoduler i egne trygge rammer af Sosu-lærere og koordinator, så de er bedre klædt på til at 

træffe et valg om evt. opstart på kombinationsforløb 

• At øge elevernes faglige kvalifikationer i dansk og naturfag (fokusområder efterspurgt af 

Produktionsskolerne og EGU) 

• At opkvalificere kombinationsforløb mellem Produktionsskolerne og Sosu 

 

Produktet er et 3 ugers kombinationsforløb med fokus på ”naturfag” og ” at skrive en opgave” med 

følgende plan: 

• Besøg på 6 produktionsskoler af SOSU-undervisere + koordinator ca. 2 mdr. før opstart på 
kombinationsforløb – fortælle om form og indhold og møde eleverne på hjemmebane 
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• Besøgsdag for produktionsskole- og Egu-elever samt vejledere ugen før opstart på 
kombinationsforløbet 

• Intro i hvert modul – præsentation af indhold, forventninger, samarbejdsøvelser – lære hinanden at 
kende 

• Studievejledning + besøg af studerende fra Grundforløbet, PAU og Social- og 
Sundhedshjælperuddannelsen 

• Eleverne øver sig i gruppearbejde og projektarbejdsformen 
• Eleverne kompetenceafklares i forløbet ud fra samtaler med SOSU-undervisere (sidste uge i 

forløbet individuelle samtaler af ½ times varighed) 
• Overrækkelse af beviser på gennemført forløb med udtalelse fra samtaler – Produktionsskole- og 

Egu-vejledere deltager 
• Eleverne har særlige optagelsesvilkår – er sikrede en plads på kommende Grundforløb, hvis 

underviserne vurderer, de er parate -14 dages frist til at ansøge efter afsluttet kombinationsforløb  
• Evalueringsmøde efter forløbet for Produktionsskole- og Egu-vejledere, SOSU-undervisere og 

koordinator på baggrund af elevtilkendegivelser og som udviklingsværktøj i kommende forløb 
 
Eksempler på fagligt indhold i dette forløb: 

• Praktiske forsøg med naturfag fx analyse af madvarer, matematik i hverdagen, forsøg med 
bakterier, kemi i kroppen + rengøring, balance og bevægelse, forstå eksperimenter visuelt 

• Dansk praksisrettet fx en ældre borgers livshistorie gennem interviews, skrive en børnebog, arbejde 
med borgerens bog, besøg på lokalcenter og i skovbørnehave, IT-søgning på hjemmesider, 
feedback, processkrivning, lave reklame for omsorgsarbejde, fremstille pjece, praktiske øvelser 
med omsorgsbegrebet 

 
Succeskriterier for projektet: 
 
At styrke samarbejdet mellem skolerne og kendskabet til hinandens skoleformer 

At den enkelte kombinationselev bliver bedre afklaret om uddannelsesvalg 

At kombinationseleverne bliver ”gode ambassadører”, når de starter på Grundforløbet 

At skabe klassesamhørighed mellem kombinationselever, der kan bære igennem også på tværs af 

grundforløbsklasser ved opstart 

At mindske fraværet og fastholde kombinationseleverne i uddannelse 

Åbenråklyngen: 

Åbenråklyngen valgte at benytte sig af en lidt anden skabelon til at beskrive deres projekt, hvor der var 

fokus på indhold, udbytte og det politiske/samfundsmæssige set fra henholdsvis elevens, 

produktionsskolens og SOSU-skolens position. 

 Set fra elevens position Produktionsskolens position SOSU-skolens position 
Indhold  Eleverne har arbejdet målrettet 

på produktionsskolen i forhold 
til uddannelsen (SOSU). 
Eleverne møder fagligt 
motiverede, engagerede og 
kompetente undervisere som 
introducerer eleverne. 
Møder kommende 

Igangsætning af den enkeltes 
personlige og faglige udvikling. 
Udarbejdelse af mål / delmål 
som den enkelte elev arbejder 
med inden start på 
uddannelsen (GF) 

Det er hensigtsmæssigt, at 
eleverne har erfaring fra 
erhvervspraktik, 
virksomhedspraktik og/eller 
virksomhedsbesøg. 
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studiekammerater: etablering 
af netværk – gir tryghed. 
Kendskab til områder; børn, 
ældre, omsorg. 
Kendskab til udd. niveau, 
teori/praktik 

Udbytte  Afklaring - er det den rette udd. 
for mig? 
Forebygge frafald/nederlag 
Kendskab til indhold og niveau 
på udd. 
Personlige erfaringer med 
studiemiljøet 
Bliver set, hørt og føler sig 
anerkendt 
Større bevidsthed på egne 
kompetencer 
Opbygger 
relationer/netværk/tryghed 
Opbygning af relationer i 
forhold til den enkeltes 
personlige og faglige udvikling. 
Socialisering ind i faget og 
arbejdslivet. 

Eleverne har dannet netværk og 
er trygge ved start på 
uddannelsen. 
Bedre og mere realistisk 
udslusning af eleverne. 
Målrettet støtte i 
vejledningsprocessen. 
 
  
  
 

Eleverne er afklarede ift. til 
uddannelse (GF) 
Minimerer frafald 
GF-underviserne har kendskab 
til eleverne fra 
kombinationsforløbet 
Motiverede elever. 
Igangsætning af den enkeltes 
personlige og faglige udvikling. 
 

Samfund  Sikre sin egen forsørgelse Leve op til lovgivningen 
Udslusningstaxameter 

Leve op til lovgivningen 
Elevtaxameter/økonomi 
Fødekæde til udd.. - kommende 
elever 
 

 

3.4.1.1 Sammenfatning  

Som det ses af ovenstående arbejdede tre af klyngerne med at videreudvikle tilbuddet af meritgivende 

kombinationsforløb, så tilbuddet kan blive mere attraktivt for især produktionsskoleeleverne, men også en 

bestræbelse fra skolerne på at definere og udvikle sig selv som skoleform i det tværgående samarbejde, 

eller sagt på en anden måde, hvordan fortolker og implementerer man lovgivning, der går på tværs af 

forskellige skoleformer og skolelogikker. I dette projekt har det været tydeligt at et meget vigtigt element i 

at lykkes med et tværgående skolesamarbejde har været ressourcer til at medarbejdere i de to skoleformer 

rent faktisk får mulighed for at samarbejde om opgaven. 
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3.5 Fase 7: Konference 
Den 10. februar 2011 blev der afholdt en landsdækkende afslutningskonference, hvor de øvrige SOSU-

skoler og produktionsskoler blev inviteret. Konferencen havde deltagelse af 82 deltagere. Der var 27 

deltagere der repræsenterede 11 SOSU-skoler ud af 19 SOSU-skoler. Der var 52 deltagere der 

repræsenterede 29 produktionsskoler ud af 78 produktionsskoler. Der deltog desuden 2 konsulenter fra 

ARGO og 1 konsulent fra produktionsskoleforeningen. 

Konferencens formål var at videregive erfaringer fra projektet til SOSU-skoler og produktionsskoler med 

interesse for at ny/videreudvikle tilbuddet om meritgivende kombinationsforløb. Deltagerne på 

konferencen blev budt på oplæg om transfer af læring fra et skolesystem til et andet skolesystem, korte 

oplæg om erfaringer fra de fire klyngers projektarbejde, oplæg om udfordringer i interorganisatorisk 

samarbejde og ikke mindst deltagelse i 4 forskellige workshopper hvor de 4 klynger uddybede deres 

projekterfaringer. Materiale fra konferencen kan findes på www.psf.nu  

 

3.6 Fase 8: Opsamling af projekterfaringer 
Som beskrevet i de tidligere afsnit har projektet været opdelt i en række faser, der hver har haft fokus på 

centrale elementer i projektet. I det følgende vil resultatet af deltagernes evaluering af projektet blive 

fremlagt. Projektet blev evalueret igennem en spørgeskemaundersøgelse11, hvor samtlige projektdeltagere 

skulle forholde sig til forskellige temaer i projektforløbet. Udgangspunktet for projektet var, at der både 

skulle deltage medarbejdere med ledelsesansvar og medarbejdere med undervisnings/vejlednings ansvar.  

Alle deltagerskolerne var repræsenteret med begge medarbejdergrupper ved projektets opstartsmøde 

januar 2010. I forhold til spørgeskemaundersøgelsen har 9 ledere ud af 12 svaret på spørgeskemaet. Tallet 

for undervisere/vejledere er at 9 ud 12 svaret på spørgeskemaet.  

Med hensyn til lederne deltog de på følgende måde i projektets forskellige faser. Alle deltog som sagt i 

projektets opstartsmøde. 4 ledere deltog i et af udviklingsseminarerne, 1 leder deltog i 2 af 

udviklingsseminarerne og 4 ledere deltog i alle 3 udviklingsseminarer. I implementeringsfasen foregik 

samarbejdet mellem SOSU-skolens medarbejdere og produktionsskolens medarbejdere i en række klynge- 

møder. Her deltog 2 ledere i 1 klyngemøde, 1 leder i 2 klyngemøder, 1 leder i 3 klyngemøder, 1 leder i 4 

klyngemøder og 4 ledere deltog ikke i disse møder. 

Undervisere/vejledere deltog på følgende måde i projektets forskellige faser. Alle deltog i opstartsmødet. 1 

underviser/vejleder deltog i 2 udviklingsseminarer og de øvrige 8 deltog i alle 3 udviklingsseminarer. 3 

undervisere/vejledere deltog i 2 klyngemøder, 1 deltog i 3 klyngemøder og de øvrige 5 deltog i mere end 5 

klyngemøder. 

I det følgende fremlægges de enkelte projektdeltageres oplevelse af udviklingsprojektet i forhold til 

følgende temaer: 

• Det faglige udbytte af deltagelsen i projektet 

• Det tværfaglige samarbejde 

                                                           
11 Se bilag 4 
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• Udviklingsseminarernes form og struktur 

• Fremadrettede initiativer 

 

3.6.1 Det faglige udbytte 
”Det faglige udbytte” er her begrænset til den enkelte deltagers faglige udbytte. Der er her spurgt til 

’styrkelse af min faglige indsigt’, ’tilrettelæggelse af kombinationsforløb’, ’min vejledning’ etc. i forhold til at 

arbejde med hvordan man styrker flere unges mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Projektets grundidé var netop at et samlet udviklingsprojekt på tværs af institutioner kunne generere ny 

viden og bidrage til refleksioner omkring arbejdet. 

Omkring det faglige udbytte for lederne, hvor der spørges til udvikling af meritgivende kombinationsforløb 

og større viden om arbejdet med de unge på henholdsvis SOSU-skolen og produktionsskolen er alle lederne 

enige eller delvis enige i, at dette er blevet styrket. Med hensyn til spørgsmål omkring det mere fagfaglige 

som vejledningen af de unge og den anerkendende pædagogik er der flere af lederne, der ikke svarer eller 

ikke mener at de igennem projektet har fået ny viden om dette. Flertallet af lederne er også meget enige i 

eller delvis enige i at projektet har skabt mere viden om unges mulighed for at gennemføre en uddannelse. 

Og samtidig peger mange af lederne på at de har fået større forståelse for de initiativer der foregår på ”den 

anden skole”. 6 af lederne har formidlet erfaringer fra projektet på egen institution. 

På spørgsmålet om ledernes væsentligste faglige udbytte var der følgende kommentarer: 

• At kombinationsforløb kan etableres til gavn for den unge og de to skoler, og dette må kunne gives 

videre til andre kombinationsforløb og andre skoler. 

• At der etableres et godt samarbejde og netværk til aktørerne på området og det er min oplevelse, 

at der i en ligeværdig dialog tilrettelægges meningsgivende kombinationsforløb for 

produktionsskoleeleverne. 

• Da jeg ikke har deltaget i mere end to møder vil jeg ikke kunne sige noget fornuftigt om 

ovenstående. Jeg har fulgt Camilla fra sidelinjen og det er mit indtryk, at det har været rigtig godt 

for at udvikle samarbejdet yderligere med SOSU Århus.  Der er et kanon samarbejde mellem SOSU 

Århus og produktionsskolerne og det er dette projekt også medvirkende til. 

• Samarbejdet med de andre SOSU-skoler/produktionsskoler i landet. Er blevet inspireret af at bruge 

modellen i andre aktiviteter, hvor det kræver samarbejde med andre instanser. 

• At bakke op om lærernes deltagelse i projektet og deres direkte involvering og ansvar for at 

kvalificere kombinationsforløbet. 

• Et lidt større kendskab til produktionsskolen og dens medarbejdere. 

• I Region hovedstaden har vi fået udbygget vores kendskab til hinanden skoler imellem og vores 

samarbejde er blevet udvidet og styrket til fordel for kommende elever på kombinationsforløbet. 

 

Omkring det faglige udbytte for undervisere/vejledere, hvor der spørges til udvikling af meritgivende 

kombinationsforløb og større viden om arbejdet med de unge på henholdsvis SOSU-skolen og 

produktionsskolen er alle undervisere/vejledere meget enige eller delvis enige i, at dette er blevet styrket. 

Med hensyn til spørgsmål omkring det mere fagfaglige som vejledningen af de unge og den anerkendende 
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pædagogik er der lidt over halvdelen der mener at de har fået ny viden på disse områder, mens lidt under 

halvdelen er uenige i at de har fået ny viden på disse områder. Flertallet af underviserne/vejlederne giver 

udtryk for at de har fået større forståelse for de initiativer der iværksættes på ”den anden skole”  

På spørgsmålet om undervisernes/vejledernes væsentligste udbytte var der følgende kommentarer: 

• På landsplan, at kunne udveksle erfaringer hentet på de respektive skoler. 

• Jeg er ikke sikker på jeg fagligt har fået noget udbytte. Jeg er jo i forvejen dybt involveret i 

kombinationsforløben og kender de faglige krav på SOSU-uddannelserne ret godt. 

• Et formaliseret samarbejde med SOSU C på underviser niveau som gør det muligt at udvikle 

kombinationsforløb med udgangspunkt i elevgruppen. 

• Vigtigheden af følgende: 

o Når man vil opkvalificere et indsatsområde på tværs af organisationer kræver det først og 

fremmest engagement – men også redskaber/modelskabeloner og ressourcer til at 

opbygge de fornødne relationer /samarbejde – til at udarbejde fælles mål – til at beskrive 

indsatsen i detaljer – til at evaluere og forfine - kvalitetsudvikle. 

o En succesoplevelse er meget værdifuld, den giver energi til at vedligeholde og udvikle 

kombinationsforløbet samt andre opgaver☺ 

• Det har været utroligt udbytterigt at være en del af dette projekt, og de erfaringer vi har gjort os, 

kan vi anvende andre steder i vores organisation. 

• At det vi gør i Århus har været godt og har kunnet give inspiration til andre skoler. Det var rigtig 

godt at høre her til sidst, at flere andre lærer kom hen og fortalte os, at vores fremlæggelser og 

informationer generelt havde givet dem en utrolig lyst og inspiration/mod til selv at gå i gang. At 

jeg som faglærer er blevet sikker på, at det er den rigtige undervisning, jeg giver mine elever 

hjemme på produktionsskolen. Der er/skal være forskel på hvad jeg som produktionsskolelærer og 

hvad de som SOSU-faglærer skal formidle til de unge. 

• Det er super vigtigt, at vi på produktionsskolen forbereder eleverne grundigt på 

kombinationsforløbet bl.a. ved hjælp af indstillingsskemaet og at holde intromøde en uge før start, 

hvor eleverne får set erhvervsskolen og er klar over hvor de skal møde den første dag. Være i tæt 

kontakt/dialog med underviseren fra erhvervsskolen. Holde ”trepartssamtaler” med elev, 

erhvervsskoleunderviser og produktionsskolelærer/vejleder. Fælles evaluering af forløbet og fælles 

planlægning af næste forløb 

• Jeg synes, det har været et rigtig godt projekt, og jeg har fået en større viden om de udfordringer 

både SOSU-skoler og Produktionsskoler har i forhold til at tilrettelægge og gennemføre 

kombinationsforløb. 

o Det har også været fint at få en større viden om målgruppen af elever – og dette kan bedst 

ske i en direkte udveksling mellem SOSU- og produktionsskolefolk. Desuden har det været 

fint, at der både har deltaget produktionsskolevejledere, SOSU-vejledere, koordinatorer og 

ledelse – især det sidste er meget vigtigt, hvis vi vil have hele organisationen i tale, og der 

skal ske en udvikling, da pædagogik og ressourcer hænger sammen. 

• Jeg kunne godt have tænkt mig, at der havde været flere seminarer/projektmøder, så vi kunne 

have udvekslet endnu flere erfaringer fra de forskellige skoleformer og have nået at høre endnu 
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flere resultater fra de udviklingsforsøg, der blev iværksat på de forskellige skoler. Det kunne måske 

være en idé at mødes om et år og høre om endnu flere erfaringer og tiltag på området efter input 

fra disse seminarer. 

• Specielt det sidste seminar – afslutningen på projektet – var meget spændende. Oplæggene fra Kim 

og Jonas var spændende og gav stof til eftertanke. De efterfølgende oplæg fra skolerne var også 

meget interessante sammen med workshopperne. Jeg ville gerne have hørt input fra de andre 

klyngers workshops – måske det kunne tilrettelægges en anden gang? 

• Egne kompetencer som projektmager er blevet styrket. 

 

3.6.2 Det tværfaglige samarbejde 
Her er der spurgt ind til den enkelte projektdeltagers oplevelse af det tværfaglige samarbejde, forstået som 

samarbejde på tværs af de forskellige institutioner med fokus på styrkelse af det reelle tværgående 

samarbejde, styrkelse af de unges mulighed for at gennemføre uddannelse og fastholde dem i uddannelse 

når institutioner arbejder sammen på tværs og endelige implementering af eksisterende lovgivning på 

området. 

For ledernes vedkommende er alle meget enige i eller enige i at det tværfaglige samarbejde er blevet 

styrket, at de unge klarer sig bedre i uddannelsessystemet, at der er en højere grad af implementering af 

eksisterende lovgivning, når der foregår et reelt tværgående samarbejde. 

Lederne svarer på spørgsmålet om de væsentligste forbedringer der er sket igennem dette projekt 

følgende: 

• Vi har gennem flere år haft et eksemplarisk samarbejde med SOSU C Brøndby 

• Større kendskab til hinandens skoler og elever. 

• At der er etableret et godt samarbejde og netværk til aktørerne på området og det er min 

oplevelse, at der i en ligeværdig dialog tilrettelægges meningsgivende kombinationsforløb for 

produktionsskoleeleverne. 

• Indholdet i kombinationsforløbene på SOSU-skolen er blevet forbedret ligesom der er udviklet 

forløb som også Egu-elever kan deltage i. Evalueringen af et kombinationsforløb er også blevet 

styrket. 

• ”Roadshows ” hvor SOSU-underviserne kommer rundt på produktionsskolerne. 

 

For underviserne/vejlederne er stort set alle meget enige i eller delvis enige i at det tværfaglige samarbejde 

er blevet styrket, at de unge klarer sig bedre i uddannelsessystemet, at der er en højere grad af 

implementering af eksisterende lovgivning, når der foregår et reelt tværgående samarbejde. 

Undervisere/vejledere svarer på spørgsmålet om de væsentligste forbedringer der er sket igennem dette 

projekt følgende: 

• At få et tættere, og hyppigere samarbejde SOSU / PS imellem. 

• Jeg er blevet bekræftet i hvor godt et samarbejde jeg har med SOSU-skolen og hvor godt Mette 

og Jeg komplimentere hinanden i samarbejdet. Derudover synes jeg at jeg har lært nogle af 

mine produktionsskolekollegaer bedre at kende. Jeg er sikker på at lærerne på SOSU-skolen har 
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fået rigtig meget ud af at komme og se vores skoler og værksteder. Det har også øget 

kendskabet til de lærer der står for det næste kombinationsforløb.  

• Jeg har fået et klarer billede og tættere samarbejde med SOSU-skolens ledelse, samt fået 

øjnene op for at der også er gevinster for SOSU-skolen. Altså investeringerne som SOSU-skolen 

gør giver frugt på den lange bane. Dermed også større sandsynlighed for at mine elever 

gennemfører en uddannelse.   Det, at vi nu kender hinanden, og har fået en fuldstændig direkte 

dialog. 

• Vi vil til hver en tid kunne tage kontakt til hinanden – bruge hinanden som faglige 

sparringspartnere eller ved tvivlsspørgsmål ift. en elev. Det er i den grad blevet til et fælles 

samarbejde ift. den unge og dennes uddannelse og udvikling. 

• Gensidig forståelse for indhold og metoder på begge type skoler har givet en langt større 

forståelse for den unge i den hverdag, der udspiller sig i de 2 skolemiljøer 

• At SOSU- skolen lavede deres Road show, hvor de kom 3 stk. fagpersoner ud på 

produktionsskolen og fortalte vores elever om et konkret kombinationsforløb. Samtidig så de 

vores skole og fik derigennem et indtryk af, hvad vi tilbyder på skolen. De var rundt på flere 

skoler og jeg tror det gav dem en klar fornemmelse for hvor forskellige vi som skoler er. 

• At vi som undervisere har lært hinanden bedre at kende og fået gang i flere nye tiltag, som 

f.eks. indstillingsskemaet og treparts samtalerne. 

• Vores samarbejde i klyngen i Århus er blevet styrket yderligere, og det tror jeg hænger sammen 

med, at vi har skullet dokumentere og diskutere, de tiltag vi allerede gjorde, og hvad vi skulle 

have fokus på fremadrettet. Diskussionerne omkring vores udviklingsprojekt, hvor vi tog på 

”Road Show” på alle 6 produktionsskoler, var også meget inspirerende og bidrog positivt til 

samarbejdet. Der havde vi rigtig god respons fra alle 6 produktionsskolers elever og vejledere 

omkring ”Road Showet” med at præsentere det kommende kombinationsforløb ude på 

skolerne og møde elever og vejledere på hjemmebane. Dette projekt har helt klart styrket 

vores i forvejen gode relationer og åbnet for nye muligheder til at præsentere 

kombinationsforløb. 

• Udvikling af relationer mellem institutionernes medarbejdere. Disse relationer smitter af på 
eleverne og heri ligger gevinsten for både elever, institutioner og samfund. 

 

3.6.3 Seminarer og møders form og struktur 
Både ledere og undervisere/vejledere er enige at udviklingsprojektets udformning med udviklingsseminarer 

og klynge møder fungerede godt, når man ser bort fra de geografiske afstande for en del af 

projektskolerne. Der var god balance mellem oplæg fra konsulenterne og diskussion og refleksion i grupper, 

og især underviserne/vejlederne giver udtryk for at de selvstyrede klyngemøder fungerede godt med 

hensyn til struktur, fokus og indhold, og der var tilfredshed med at der kunne trækkes på ekstern 

konsulentbistand. 
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3.6.4 Antal meritgivende kombinationsforløb 
Vi bad i spørgeskemaet SOSU-lederne om at notere antal etablerede meritgivende kombinationsforløb 

SOSU-skolen havde iværksat før projektet, under projektet og hvor mange de forventede at etablere i 2011. 

 Brøndby Århus Odense Åbenrå 
Antal forløb før projektet 10-12 4 2 årligt 6-8 
Antal deltagere Ca. 18 pr. hold 24 pr. hold 16-26 5-20 
Antal forløb under projektet 1 Ingen 2  1 
Antal deltagere 18 Ingen 26 24 
Antal planlagte forløb i 2011 1 8 2  2 
Forventet antal deltagere ? 24 pr. hold 26 20 
 

Som det kan ses har alle skolerne på forhånd erfaringer med at etablere meritgivende kombinationsforløb, 

så projektet har i høj grad haft fokus på at videreudvikle det allerede eksisterende, og samtidig nyudvikle 

kombinationsforløb med helt nyt indhold. 

3.6.5 Sammenfatning 
Overordnet kan men pege på en række ting som er opfyldt i dette projekt, der har haft stor betydning for 

projektets succeser og resultater. For det første har der igennem hele projektets forløb været en meget 

stor ledelsesopbakning/deltagelse i stort set alle projektets faser. For det andet er det lykkedes at skabe 

rammer for reelle samarbejdsfora på tværs af institutioner men ikke mindst også på tværs af geografi, 

hvilket har betydet at videndelingen og erfaringsudvekslingen har været meget afvekslende og fyldig. En af 

projektdeltagerne udtrykker det på følgende måde.  

”Det har også været fint at få større viden om målgruppen af elever – og dette kan bedst ske i direkte 

udveksling mellem SOSU-og produktionsskolefolk. Desuden har det været fint, at der både har deltaget 

produktionsskolevejledere, SOSU-vejledere, koordinatorer og ledelse – især det sidste er meget vigtigt, hvis 

vi vil have hele organisationen i tale, og der skal ske en udvikling, da pædagogik og ressourcer hænger 

sammen.”
12

 

Projektets overordnede resultater kan beskrives igennem de udfordringer den landsdækkende 

undersøgelse pegede på; nemlig: 

• Samarbejdet mellem SOSU-skole og produktionsskole (institutionsniveau) 

Samarbejdet mellem produktionsskolerne og SOSU-skolerne vil alt andet lige være en perifer 

foreteelse i forhold til den normale drift på henholdsvis produktionsskolen og SOSU-skolen. 

Samtidig er samarbejdet komplekst forstået på den måde at SOSU-skolen skal samarbejde med 

mange forskellige produktionsskoler – mange forskellige produktionsskolekulturer. På den anden 

side skal produktionsskolen ikke kun forholde sig til SOSU-skolens ene indgang til 

erhvervsuddannelserne, men også de 10 andre indgange – mange forskellige uddannelseskulturer. 

Dette projekt viser med tydelighed, at der skal afsættes ressourcer til at medarbejdere på flere 

niveauer i organisationen kan samarbejde med hinanden i tværgående team. 

 

                                                           
12 Kommentar fra spørgeskemaundersøgelsen blandt projektdeltagerne 
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• Samarbejdet mellem lærere på SOSU-skole og produktionsskole (medarbejderniveau) 

På medarbejderniveauet handler det i høj grad om at komme til at ”kende” hinanden – både med 

hensyn til at få et indblik i hinandens hverdagspraksisser og de udfordringer der findes her samt 

opleve at være gensidig afhængige af hinanden for at kunne løfte opgaven om at 95 % får en 

ungdomsuddannelse. Det tager tid for både produktionsskolen og SOSU-skolen at synliggøre 

skolens faglige indhold så de to skoleformers skolernes styrker, kvaliteter og forskelligheder 

tydeliggøres både for elever, men i høj grad også for medarbejderne i de to skoleformer. Det sker 

netop i mødet mellem de to skoleformers medarbejdere, hvor der skal fokuseres på at kombinere 

det bedste fra henholdsvis produktionsskolen og SOSU-skolen. 

 

• Elevernes oplevelse af at kvalificere sig til/gennem uddannelse (elevniveau) 

For eleverne drejer det sig i hovedtræk om to ting. For det første at tilegne sig en viden og nogle 

faglige kompetencer, der retter sig mod en fremtidig profession, og for det andet handler det om at 

tilegne sig en generel evne til at kunne gennemføre en uddannelse og håndtere et skift fra at være 

deltager på en produktionsskole til at være studerende på en SOSU-skole. Resultaterne i projektet 

peger på at der skal være en grundig forberedelsesfase til kombinationsforløbet, hvor eleven 

inddrages, stor fokus på at kombinere teori og praksis i kombinationsforløbene, så individuelle 

elevforudsætninger kan tilgodeses, og til slut skal der være en grundig evaluering af forløbet, hvor 

eleven får mulighed for at se hvilken betydning kombinationsforløbet kan få fremadrettet i forhold 

til videre uddannelsesforløb. 

 

• Produktionsskolernes arbejde og forståelse af ”produktion” i forhold til SOSU-området 

Som tidligere nævnt har produktionsskolerne en stor udfordring i at etablere undervisningstilbud 

med udgangspunkt i praktisk arbejde og produktion på ældreområdet. Langt de fleste SOSU-

værksteder er stadigvæk meget fokuserede på børneområdet og det vi har valgt at betegne 

egenomsorg, hvor det praktiske arbejde og produktion i høj grad knytter sig til elevens mulighed for 

at blive klogere på sig selv og sin egen måde at leve på. Det har vist sig både i den landsdækkende 

undersøgelse og på projektskolerne, at det praktiske arbejde og produktion på produktionsskolens 

værksteder i høj grad retter sig mod børneområdet og at produktionen på egenomsorgsområdet 

ligeledes knytter sig til børneområdet. Fremadrettet har produktionsskolerne – måske i et udvidet 

samarbejde med SOSU-skolerne – en udfordring i at finde og udvikle produktioner, der retter sig 

mod ældreområdet. 

   

• Kommunikere mellem niveauerne: institution, medarbejdere, elever 

Indarbejdede rutiner i forhold til kommunikation mellem niveauerne på produktionsskolen – som i 

denne sammenhæng er en mindre enhed – er anderledes end kommunikationsformen mellem 

niveauerne på en SOSU-skole. Måden at kommunikere internt i egen organisation bliver i et 

samarbejde mellem institutionerne udfordret, og det er derfor vigtigt at der i samarbejdet indgår 

medarbejdere med primær tilknytning til det bestemte indsatsområde. 

 

• Økonomi  

Økonomi spiller naturligvis en central rolle i denne sammenhæng, og det er vigtigt at det ikke er 

økonomien der kommer til at blokere for samarbejdet, og det er derfor vigtigt at få skabt nogle 
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bæredygtige tværinstitutionelle aftaler, hvor det ikke kun er her og nu kalkuler der kommer til at 

afgøre om forløb kan etableres eller ej. Erfaringer fra dette projekt viser at det kan lade sig gøre at 

etablere forløb med en økonomi, der er acceptabel for begge skoleformer. 
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Del 2 

4 Transfer i et kombinationsforløb 
Af Jonas Sprogøe; cand. mag., ph.d., chefkonsulent i ARGO. 

4.1 Hvad er problemet! 
En af de store udfordringer i forhold til planlægningen og afviklingen af kombinationsforløb13 er den 

såkaldte transferproblematik.  

Problematikken omkring manglende eller svag transfer handler i al sin enkelthed om, at den nye viden, som 

skabes i en sammenhæng ikke optimalt overføres og nyttiggøres i en anden sammenhæng. Dette er 

naturligvis et problem al den stund, at læring og undervisning for en stor dels vedkommende retter sig ”et 

andet sted hen”, dvs. har at gøre med anvendelse i andre sammenhænge og på andre tider. 

4.2 Hvad skal man overhovedet forstå ved transfer 
Transfer er et centralt pædagogisk begreb, der handler om at overføre noget lært fra én kontekst til en 

anden. Alligevel kan det undre, at der traditionelt set har været og er så relativt lille forskningsmæssigt 

fokus på begrebet14, idet transfer i virkeligheden relaterer sig til noget, man i skoleverdenen jo altid har 

været optaget af, nemlig undervisningens succes og brugbarhed. 

Transfer kan defineres som: ” … the degree to which trainees effectively apply knowledge, skills, and 

attitudes gained in a training context to the job”
15.  Denne definition peger på tre forhold ved transfer, som 

også er relevante i forhold til denne artikels fokus, nemlig kombinationsforløb. For det første peger 

definitionen på et anvendelsesaspekt; dvs. transfer handler om at kunne anvende læring – der er med 

andre ord et brugsaspekt ved transfer. For det andet peger definitionen på det kontekstuelle, dvs. at 

læringen skal kunne anvendes i kontekster, der er forskellig fra den sammenhæng, hvori man har lært det. 

For det tredje peger definitionen på at transfer kan omhandle flere forskellige typer læring; fx viden, 

færdigheder og/eller holdning.  

I forhold til Produktionsskoleforeningens nyligt gennemførte projekt om kombinationsforløb kan 

transferproblematikken ses i forhold til to dimensioner: 1) transfer af viden/færdigheder knyttet til det 

faglige indhold og 2) transfer af uddannelseskompetence. Disse to dimensioner kan relateres til to 

forskellige læringsmål; et, der handler om at tilegne sig en viden og nogle faglige kompetencer, der retter 

sig mod en fremtidig profession, og et, der handler om at tilegne sig en generel evne til at kunne 

                                                           
13 Kombinationsforløb er resultatet af Folketingets ønske om at udnytte produktionsskolernes potentiale til i højere 
grad at blive målrettet mod at forberede unge med særlige behov, til at påbegynde og fuldføre en 
kompetencegivende uddannelse. Der skal i Produktionsskolernes tilbud som hovedregels indgå meritgivende 
kombinationsforløb. 
14 Se fx Wahlgren, B. (2009) Transfer mellem arbejde og uddannelse, København: Nationalt Center for 
Kompetenceudvikling, s. 8 
15 Baldwin, T. and Ford, K. (1988), Transfer of Training - a review and directions for future research, Personnel 
Psychology, 41:1, s. 63 
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gennemføre en uddannelse og håndtere et skift fra at være elev på en produktionsskole til at være en elev 

på en SOSU-skole, hvor der knytter sig nogle andre krav og forventninger til eleven. 

Kombinationsforløbenes dobbelte læringsmål har betydning for de måder man kan anskue transfer og de 

udfordringer, der knytter sig til problematikken med at overføre viden fra et sted til et andet. 

Eksempelvis kan man vælge at betragte transfer alene i tilknytning til spørgsmålet om individuel udvikling 

og læring. Med et individuelt udviklingsperspektiv synes det at være en logisk konsekvens, at den primære 

opgave for et uddannelsesforløb er at styrke den enkeltes potentielle beredskab i forhold til at kunne 

håndtere mere komplekse arbejdssituationer. Det er den dimension, der omhandler transfer af 

viden/færdigheder knytter til det faglige indhold. I kombinationsforløbene er det blandt andet viden og 

færdigheder knyttet til pleje og omsorg af ældre, pasning af børn, kost mv. Undervisningen på SOSU-

skolerne er bygget op omkring en lang række faglige emner, der på hver sin vis kan give eleven nogle faglige 

kompetencer.   

Men man kan også koble transferbegrebet til en mere socialt orienteret læringsforståelse, hvor læring 

primært opstår og udvikles i sociale sammenhænge – eksempelvis i undervisningssituationen. Læringen er i 

denne forståelse situeret og kontekstbetinget, og i forhold til kombinationsforløbet handler dette om 

udvikling af og transfer af uddannelseskompetence. Kombinationsforløbet skal nemlig også bibringe eleven 

uddannelseskompetence ved at vedkommende ”lærer” noget om at arbejde i grupper, fremlægge, deltage i 

undervisningen osv., hvilket ikke knytter sig specifikt til det faglige indhold, og her bliver transfer måske 

især væsentlig.  

I transfer-sammenhænge, er der dog en række forskellige udfordringer forbundet med disse to 

dimensioner. For det første retter undervisningen, som allerede nævnt, sig ”et andet sted hen”; dvs. der er 

ingen direkte kobling mellem indholdet på uddannelsen og den umiddelbare anvendelighed. Eleven står 

ikke lige og mangler de færdigheder og den viden, som er undervisningens indhold. Derfor bliver transfer 

fra SOSU-skolen til ”verden udenfor” svær. Man kan tale om at den direkte kobling mellem kvalificeringen 

og den praktiske opgaveløsning er ophævet. For det andet er kombinationsforløbene en del af et 

afklaringsforløb for produktionsskoleeleverne, og således en smagsprøve på hvad man skal kunne i en 

anden undervisningssituation. Læringens retter sig her imod de måder, man forventes at skulle agere på i 

en undervisningssituation, hvor man tilmed skifter status fra at være elev i én skoletype til at være elev i en 

anden.  For det tredje kan man sige, at fordi læring ikke nødvendigvis er en ”genstand” der kan overføres 

fra et sted til et andet, men at individer i den proces transformerer sin læring. Dermed bliver muligheden 

for at ”kontrollere” transfer, dvs. sikre at viden kommer fra én kontekst til en anden i nogenlunde forventet 

tilstand, kraftigt minimeret16.  

 

 

 

                                                           
16 Illeris, K. (m.fl.) (2004) Læring i arbejdslivet, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, kap. 11 



 

4.3 Elementer af betydning for transfer
Forskellige faktorer er i spil, når det handler om at fremme eller reducere en transfer.

Efter Baldwin and Ford (1988:65) 

Baldwin og Ford17 beskriver hvordan læring 

vedligeholdelse (langsigtet transfer) påvirkes og bestemmes af 1) den lærende selv, 2) læringens design, 

samt 3) omgivelserne.  

I forhold til den lærende selv er det afgørende, at den enkelte del

tilstrækkelige ressourcer i forhold til at kunne og ville generalisere de nye kvalifikationer, som opnås via 

uddannelsesdeltagelsen. Og generalisering kan her handle om flere ting. Dels er det nødvendigt med et vist 

intellektuelt overskud i forhold til at kunne overskride en meget konkret tænkning og forståelse. Dels er det 

vigtigt at være motiveret for overhovedet at anvende den nye viden også i andre sammenhænge. Dels 

handler det om at kunne sætte mål for sin egen lærep

at kunne se en mening med en transfer, dvs. med at skulle overføre viden og færdigheder fra en 

sammenhæng til en anden. 

Læringens design handler primært om at uddannelsesforløbet fagligt og didaktisk har 

som lægger op til transfer. Det kan her eksempelvis dreje sig om at tilrettelægge et uddannelsesforløb på 

en måde, så det opleves som autentisk i forhold til deltagernes praksis. Eller det kan handle om at indbygge 

en høj grad af variationer, som træner den fremtidige håndtering af en kompleks praksis; også med afsæt i 

de nye kvalifikationer. Sammenfattende kan man om de afgørende faktorer på uddannelsesplan sige, at en 

klassisk sondring handler, om i hvilket omfang et uddannelses

en generel og almen kvalificering eller omvendt prioritere en mere specifik og faglig læring.

Endelig handler omgivelserne om den nødvendige støtte og opbakning i forbindelse med læreprocessen 

og ikke mindst de nødvendige muligheder og rammer for at kunne anvende det lærte i praksis 

efterfølgende. I forhold til en evt. arbejdsplads handler det om, at der er skabt et organisatorisk rum og at 

der er sikret en ledelsesmæssig opbakning, som giver mulighed for, at der ka

som en forankring af ny viden uvægerlig må fordre, men i forhold til kombinationsforløbet handler det 

mere om at produktionsskolen efterfølgende yder den nødvendige støtte og opbakning til at omsætte det 

lærte i praksis. 

                                                           
17 Baldwin, T. and Ford, K. (1988:65) 
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Elementer af betydning for transfer 
Forskellige faktorer er i spil, når det handler om at fremme eller reducere en transfer.

 

beskriver hvordan læring og fastholdelse (kortsigtet transfer), samt anvendelighed og 

vedligeholdelse (langsigtet transfer) påvirkes og bestemmes af 1) den lærende selv, 2) læringens design, 

I forhold til den lærende selv er det afgørende, at den enkelte deltager i et uddannelsesforløb har de 

tilstrækkelige ressourcer i forhold til at kunne og ville generalisere de nye kvalifikationer, som opnås via 

uddannelsesdeltagelsen. Og generalisering kan her handle om flere ting. Dels er det nødvendigt med et vist 

llektuelt overskud i forhold til at kunne overskride en meget konkret tænkning og forståelse. Dels er det 

vigtigt at være motiveret for overhovedet at anvende den nye viden også i andre sammenhænge. Dels 

handler det om at kunne sætte mål for sin egen læreproces. Og endelig er det dels afgørende overhovedet 

at kunne se en mening med en transfer, dvs. med at skulle overføre viden og færdigheder fra en 

Læringens design handler primært om at uddannelsesforløbet fagligt og didaktisk har 

som lægger op til transfer. Det kan her eksempelvis dreje sig om at tilrettelægge et uddannelsesforløb på 

en måde, så det opleves som autentisk i forhold til deltagernes praksis. Eller det kan handle om at indbygge 

tioner, som træner den fremtidige håndtering af en kompleks praksis; også med afsæt i 

de nye kvalifikationer. Sammenfattende kan man om de afgørende faktorer på uddannelsesplan sige, at en 

klassisk sondring handler, om i hvilket omfang et uddannelses- eller udviklingsforløb primært har fokus på 

en generel og almen kvalificering eller omvendt prioritere en mere specifik og faglig læring.

Endelig handler omgivelserne om den nødvendige støtte og opbakning i forbindelse med læreprocessen 

vendige muligheder og rammer for at kunne anvende det lærte i praksis 

efterfølgende. I forhold til en evt. arbejdsplads handler det om, at der er skabt et organisatorisk rum og at 

der er sikret en ledelsesmæssig opbakning, som giver mulighed for, at der kan ske den eksperimenteren, 

som en forankring af ny viden uvægerlig må fordre, men i forhold til kombinationsforløbet handler det 

mere om at produktionsskolen efterfølgende yder den nødvendige støtte og opbakning til at omsætte det 

Forskellige faktorer er i spil, når det handler om at fremme eller reducere en transfer. 

og fastholdelse (kortsigtet transfer), samt anvendelighed og 

vedligeholdelse (langsigtet transfer) påvirkes og bestemmes af 1) den lærende selv, 2) læringens design, 

tager i et uddannelsesforløb har de 

tilstrækkelige ressourcer i forhold til at kunne og ville generalisere de nye kvalifikationer, som opnås via 

uddannelsesdeltagelsen. Og generalisering kan her handle om flere ting. Dels er det nødvendigt med et vist 

llektuelt overskud i forhold til at kunne overskride en meget konkret tænkning og forståelse. Dels er det 

vigtigt at være motiveret for overhovedet at anvende den nye viden også i andre sammenhænge. Dels 

roces. Og endelig er det dels afgørende overhovedet 

at kunne se en mening med en transfer, dvs. med at skulle overføre viden og færdigheder fra en 

Læringens design handler primært om at uddannelsesforløbet fagligt og didaktisk har indbygget elementer, 

som lægger op til transfer. Det kan her eksempelvis dreje sig om at tilrettelægge et uddannelsesforløb på 

en måde, så det opleves som autentisk i forhold til deltagernes praksis. Eller det kan handle om at indbygge 

tioner, som træner den fremtidige håndtering af en kompleks praksis; også med afsæt i 

de nye kvalifikationer. Sammenfattende kan man om de afgørende faktorer på uddannelsesplan sige, at en 

r udviklingsforløb primært har fokus på 

en generel og almen kvalificering eller omvendt prioritere en mere specifik og faglig læring. 

Endelig handler omgivelserne om den nødvendige støtte og opbakning i forbindelse med læreprocessen – 

vendige muligheder og rammer for at kunne anvende det lærte i praksis 

efterfølgende. I forhold til en evt. arbejdsplads handler det om, at der er skabt et organisatorisk rum og at 

n ske den eksperimenteren, 

som en forankring af ny viden uvægerlig må fordre, men i forhold til kombinationsforløbet handler det 

mere om at produktionsskolen efterfølgende yder den nødvendige støtte og opbakning til at omsætte det 



 

Det rigtigt interessante i relation til kombinationsforløbene her er, at der jo er flere ”læringsdimensioner” i 

og på spil. For det første er der tale om det faglige indhold. Ovenstående models tre bestemmende faktorer 

skal således rette sig mod undervisningens fa

efterfølgende støtte og opbakning til at anvende den nye læring omkring kost, pleje og omsorg. Dernæst er 

der tale om en uddannelseskompetencedimension, hvor læringens primære mål ikke er faglig viden

derimod kompetence til at interagere i et fremtidigt studiemiljø. Også dette påvirkes af modellens tre 

bestemmende faktorer, idet individets motivation og evne til at tilegne sig uddannelseskompetence, jo 

spiller sammen med undervisningens fokus på d

studieteknik mv. samt omgivelsernes støtte og opbakning i skiftet fra elev i én kontekst til elev i en anden 

og mere studierettet kontekst.  

4.4 Logikker i (sam)spil
Som supplement til denne forståelse af udfordring

aktører er styret af forskellige underliggende logikker, dvs. forskellige rationaler og kulturer

er med til at forme de forventninger til læringsforløbet, man har, og dermed kan der ved

forventningsafstemning opstå misforståelser, manglende koordination og modsatrettede mål. Denne 

forståelse af logikkernes sam- eller modspil er udviklet i forhold til traditionel efter

men har nogle relevante pointer i forh

SOSU-skolen.  

Sammenhængen imellem de tre traditionelle logikker kan skitseres således:

Skolelogikken handler grundlæggende om formidling af viden igennem undervisning. Undervisningen er 

(traditionelt) bygget op omkring overlevering af teoribaseret og faglig opdelt viden, og viden som måles og 

vurderes gennem eksamener, tests og karakterer. Formelt set skal deltagerne lære noget, som kan 

anvendes i andre sammenhænge uden for skolen (jf fagli

stigende omfang af taxameterstyringer og eksamener, hvilket betyder, at undervisningen i lige så høj grad 

skal sikre at eleven lever op til de interne forventninger udtrykt i blandt andet studieordninger mv.

Skolelæringen retter sig således ofte imod sig selv.

Heroverfor står arbejdspladserne, der i højere grad bygger på en produktionsorienteret og praksisrettet 

logik. Hensynet til omskiftelige krav og hurtige forandringer gør behovet for uddannelse og opkva

større end nogen siden før. Men hastigheden og de komplekse sammenhænge hvori læringen skal 

                                                           
18 Se fx Illeris, K. (m.fl.) (2004) Læring i arbejdslivet, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, kap. 10
19 Illeris, K. (m.fl.) (2004:152) 
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igt interessante i relation til kombinationsforløbene her er, at der jo er flere ”læringsdimensioner” i 

og på spil. For det første er der tale om det faglige indhold. Ovenstående models tre bestemmende faktorer 

skal således rette sig mod undervisningens faglige indhold, undervisningens tilrettelæggelse, og den 

efterfølgende støtte og opbakning til at anvende den nye læring omkring kost, pleje og omsorg. Dernæst er 

der tale om en uddannelseskompetencedimension, hvor læringens primære mål ikke er faglig viden

derimod kompetence til at interagere i et fremtidigt studiemiljø. Også dette påvirkes af modellens tre 

bestemmende faktorer, idet individets motivation og evne til at tilegne sig uddannelseskompetence, jo 

spiller sammen med undervisningens fokus på dette område gennem fx brug af gruppearbejde, 

studieteknik mv. samt omgivelsernes støtte og opbakning i skiftet fra elev i én kontekst til elev i en anden 

Logikker i (sam)spil 
Som supplement til denne forståelse af udfordringerne ved transfer, kan man tale om, at de involverede 

aktører er styret af forskellige underliggende logikker, dvs. forskellige rationaler og kulturer

er med til at forme de forventninger til læringsforløbet, man har, og dermed kan der ved

forventningsafstemning opstå misforståelser, manglende koordination og modsatrettede mål. Denne 

eller modspil er udviklet i forhold til traditionel efter- 

men har nogle relevante pointer i forhold til transfer mellem de to skoleformer – produktionsskolen og 

Sammenhængen imellem de tre traditionelle logikker kan skitseres således: 

 

Skolelogikken handler grundlæggende om formidling af viden igennem undervisning. Undervisningen er 

raditionelt) bygget op omkring overlevering af teoribaseret og faglig opdelt viden, og viden som måles og 

vurderes gennem eksamener, tests og karakterer. Formelt set skal deltagerne lære noget, som kan 

anvendes i andre sammenhænge uden for skolen (jf faglig viden). Men skolelogikken bygger på og næres i 

stigende omfang af taxameterstyringer og eksamener, hvilket betyder, at undervisningen i lige så høj grad 

skal sikre at eleven lever op til de interne forventninger udtrykt i blandt andet studieordninger mv.

Skolelæringen retter sig således ofte imod sig selv.19 

Heroverfor står arbejdspladserne, der i højere grad bygger på en produktionsorienteret og praksisrettet 

logik. Hensynet til omskiftelige krav og hurtige forandringer gør behovet for uddannelse og opkva

større end nogen siden før. Men hastigheden og de komplekse sammenhænge hvori læringen skal 

(2004) Læring i arbejdslivet, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, kap. 10

igt interessante i relation til kombinationsforløbene her er, at der jo er flere ”læringsdimensioner” i 

og på spil. For det første er der tale om det faglige indhold. Ovenstående models tre bestemmende faktorer 

glige indhold, undervisningens tilrettelæggelse, og den 

efterfølgende støtte og opbakning til at anvende den nye læring omkring kost, pleje og omsorg. Dernæst er 

der tale om en uddannelseskompetencedimension, hvor læringens primære mål ikke er faglig viden, men 

derimod kompetence til at interagere i et fremtidigt studiemiljø. Også dette påvirkes af modellens tre 

bestemmende faktorer, idet individets motivation og evne til at tilegne sig uddannelseskompetence, jo 

ette område gennem fx brug af gruppearbejde, 

studieteknik mv. samt omgivelsernes støtte og opbakning i skiftet fra elev i én kontekst til elev i en anden 

erne ved transfer, kan man tale om, at de involverede 

aktører er styret af forskellige underliggende logikker, dvs. forskellige rationaler og kulturer18. Disse logikker 

er med til at forme de forventninger til læringsforløbet, man har, og dermed kan der ved manglende 

forventningsafstemning opstå misforståelser, manglende koordination og modsatrettede mål. Denne 

 og videreuddannelse, 

produktionsskolen og 

Skolelogikken handler grundlæggende om formidling af viden igennem undervisning. Undervisningen er 

raditionelt) bygget op omkring overlevering af teoribaseret og faglig opdelt viden, og viden som måles og 

vurderes gennem eksamener, tests og karakterer. Formelt set skal deltagerne lære noget, som kan 

g viden). Men skolelogikken bygger på og næres i 

stigende omfang af taxameterstyringer og eksamener, hvilket betyder, at undervisningen i lige så høj grad 

skal sikre at eleven lever op til de interne forventninger udtrykt i blandt andet studieordninger mv. 

Heroverfor står arbejdspladserne, der i højere grad bygger på en produktionsorienteret og praksisrettet 

logik. Hensynet til omskiftelige krav og hurtige forandringer gør behovet for uddannelse og opkvalificering 

større end nogen siden før. Men hastigheden og de komplekse sammenhænge hvori læringen skal 

(2004) Læring i arbejdslivet, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, kap. 10 
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anvendes, gør, at uddannelse baseret på teoretisk og fagligt opdelt viden rettet mod uddannelsen i sig selv, 

ikke nødvendigvis udgør det bedste læringsalternativ. 

Endelig kompliceres billedet yderligere af en deltagerlogik, som skal binde de to andre logikker sammen20. 

Læring og udvikling sker bedst, hvis det er meningsfuldt for den enkelte. Skolelæring skal kunne anvendes 

meningsfuldt i arbejdslivet, og uddannelse i arbejdsregi skal ligeledes give mening i relation til den enkeltes 

livssituation og evt. karriere- og fremtidsønsker. 

Transferproblematikken tydeliggøres i samspillet mellem disse tre logikker. Viden og faglighed, som det 

formes af skolelogikken, kan risikere at støde imod arbejdspladslogikkens krav om omskiftelighed og 

praksisrettethed. Samtidigt påvirker deltagerlogikken muligheden for meningsfuldt at overføre læring fra 

én kontekst til den anden, hvis ikke der kan skabes sammenhæng mellem de to logikker. 

I forhold til kombinationsforløbet, er der jo ikke nødvendigvis tale om en skolelogik og en arbejdspladslogik, 

men måske snarere tale om to typer af skolelogikker, der mødes og tørner sammen. Ikke desto mindre kan 

udfordringerne siges at være de samme, idet de to skoleformer potentielt har hver deres mål med eleven 

udtrykt i fx studieordninger og lovgivningsmæssige krav, ligesom de pædagogiske metoder og tilgange til 

eleven ikke nødvendigvis går hånd i hånd. Det er derfor ikke givet på forhånd, at den type viden og 

faglighed, der dyrkes (og honoreres) i en skoleform, sådan uden videre er gangbar og ”værdifuld” i en 

anden skoleform. Endelig kan de to skoleformer have hver deres begrundelse for at indgå i et samarbejde21, 

hvilket kan være med til at skabe barrierer i forhold til transfer. Pointen er, at de underliggende forståelser, 

man har (af sig selv som skole, af viden, af eleven, af mål mv.) kan være medvirkende årsag til manglende 

transfer. 

4.5 Når man vil arbejde målrettet med transfer i 

kombinationsforløb 
Som det er skitseret ovenfor, er arbejdet med transfer komplekst og multifacetteret. Ikke nok med at der er 

forskellige faktorer, der er med til at bestemme muligheden for både kortsigtet og langsigtet transfer, så er 

der i kombinationsforløbene flere forskellige læringsmål i spil. Endelig kompliceres transfer af de forskellige 

aktørers logikker, dvs. tilgange, begrundelser og antagelser, der ligger til grund for involveringen i 

kombinationsforløb. 

I regi af Produktionsskoleforeningens projekt er der blevet arbejdet intenst og målrettet med at adressere 

disse komplekse problemstillinger. Det har resulteret i en såkaldt ’Kogebog for kombinationsforløb’, som 

indeholder en opskrift eller en række skridt, der hver især stiller skarpt på de mange forskellige relationer 

der er til stede i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af kombinationsforløbene.  

Målet med kogebogen er således, at bringe de forskellige aktører sammen for at åbne for diskussioner af 

de forskellige interesser, forudsætninger, logikker og muligheder, der kan sættes i forhold til de forskellige 

læringsmål22.  

                                                           
20 Illeris, K. (m.fl.) (2004:156) 
21 Se også Kabat, K (2011) Interorganisatorisk udviklingsarbejde, ARGO 
22 For uddybning af de enkelte skridt og skemaer og modeller henvises til ”Kogebog for Kombinationsforløb” 
udarbejdet i projekt ”Produktionsskoleforløb som indgang eller støtte til at gennemføre en SOSU-uddannelse” 
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4.5.1 Skridt nr. 1: Meningen med indsatsen: 
For mange skoler og undervisere planlægges og udføres projekter og forløb nærmest på rutinen. Det er der 

sådan set ikke noget galt i, da det kan frigøre ressourcer og energi til andre ting. Men al erfaring viser, at 

meningen med sådanne projekter og forløb ofte fortoner sig for de involverede parter. Det betyder, at det 

kan være svært at argumentere over for sig selv og andre, hvorfor man bør og skal involvere sig heri, 

ligesom energien og motivationen, der ofte er vigtige ingredienser i sådanne projekter risikere at forsvinde. 

Derfor kan man i planlægningsfasen med fordel undersøge meningen med indsatsen ved at stille sig selv 

spørgsmål om hvad indsatsen overhovedet er svar på; set fra hhv. elev-, produktionsskole- og SOSU-

skoleperspektiv. 

4.5.2 Skridt nr. 2: Elementerne i indsatsen 
Kombinationsforløb, ligesom alle andre undervisningsforløb, indeholder en mængde forskellige elementer, 

både før, under og efter indsatsen. Ofte involverer disse elementer også forskellige aktører. Et overblik over 

de forskellige elementer og de forskellige aktører, kan medvirke til at give det fornødne helhedsblik for 

indsatsen, ligesom det kan være med til at synliggøre, hvor der kan vise sig at være ekstra stor 

arbejdsbelastning og dermed behov for ekstra ressourcer. Ligeledes kan sådan et overblik skabe en rød tråd 

for de involverede aktører. Man kan med fordel udfylde et skema der forholder sig til hvad der skal 

ske/gøres før, under og efter kombinationsforløbet. 

4.5.3 Skridt nr. 3: Involverede aktører 
At planlægge og gennemføre uddannelsesforløb involverer en mængde forskellige aktører på forskellige 

tidspunkter i processen. Af hensyn til det generelle overblik; ikke mindst i forhold til allokering af 

ressourcer, er det en god idé at identificere de forskellige aktører og deres forventede input og leverancer 

til forløbet. Dette gør det også langt lettere at supplere og/eller udskifte personer undervejs, idet de 

enkeltes arbejdsopgaver er afklarede på forhånd. Det er med andre ord vigtigt at forholde sig til og beskrive 

hvem der skal gøre hvad, hvornår. 

4.5.4 Skridt nr. 4: Hvorfor virker det? 
Det er sjældent, at man i uddannelsesforløb gør sig overvejelser over, hvorfor man vælger en given måde at 

gøre ting på. Dermed afskærer man sig muligheden for at udvikle og kvalificere forløbet gennem kritiske og 

konstruktiv stillingtagen til de forskellige elementer i forløbet. Derfor er det vigtigt at forholde sig til hvorfor 

man har valgt en given måde at gøre det på. Formålet er at blive klogere på intentionerne med de enkelte 

del-indsatser i forbindelse med udvikling og gennemførsel af forløbet – ikke mindst i forhold til de 

(minimum) to læringsmål i kombinationsforløbet, nemlig faglig viden om givne emner og 

uddannelseskompetence mere generelt. 

4.5.5 Skridt nr. 5: Gennemførelse af forløb 
Gennemførelsesfasen, handler i bund og grund om at omsætte planlægningsfasen til en konkret 

undervisningssituation. Der kan med fordel tænkes i to fokusområder: 1) deltagernes aktive medvirken i og 

ansvar for læreprocessen, og 2) den løbende kommunikation og feedback mellem de involverede aktører. 

Det første punkt, deltagernes aktive medvirken i og ansvar for læreprocessen, fremmes gennem en 

velgennemtænkt didaktik; herunder fx deltagerinvolverende og dialogbaseret undervisning med 

udgangspunktet i deltagernes erfaringer. Fokuspunkt 2, den løbende kommunikation og feedback, er nok så 
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vigtig, idet der kan opstå behov for løbende justeringer og tilretninger af forløbet alt efter 

elevsammensætning, uforudset hændelser eller uhensigtsmæssig planlægning, der først viser sig i 

undervisningssituationen. Underviseren bør således også være fleksibel og parat til omstilling i sin tilgang til 

egen praksis. 

4.5.6 Skridt nr. 6: Evaluering 
Evalueringsfasen er nok så vigtig. Ikke blot er det vigtigt at få afrundet og afsluttet forløbet på en måde, så 

alle får feedback på deres indsats; det er også vigtigt at uddrage de vigtigste læringspointer i forhold til 

næste gennemløb af forløbet. Derfor er det heller ikke nok med en evaluering, der fokuserer på hvordan 

forløbet gik i et bagudrettet perspektiv. Der skal ligeledes fokuseres på fremadrettede læringsperspektiver. 

4.6 Afrunding 
Overvejelser omkring transfer er vigtigt for et succesfuldt læringsforløb. Men ofte er det lettere sagt end 

gjort, hvilket til dels nok skyldes det komplekse samspil af en række forskellige aktører og deres indbyrdes 

relationer og betydninger for læreprocessen. I projektet ”Produktionsskoleforløb som indgang eller støtte til 

at gennemføre en SOSU-uddannelse” er der blevet arbejdet målrettet med at skabe transfer trods de 

åbenlyse udfordringer, som forskellige læringsmål og modsatrettede logikker kan give. En tilgang, der 

bygger på de 6 skridt som er skitseret og udfoldet i ”Kogebog for Kombinationsforløb”, kan bidrage til at 

åbne for diskussioner og overvejelser over disse modsætninger og mulige barrierer for transfer. 
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5 Interorganisatorisk udviklingsarbejde 
Af Kim Kabat, cand. psych., MPO, chefkonsulent i ARGO 

Med afsæt i erfaringer fra projektet ”Produktionsskoleforløb som indgang eller støtte til at gennemføre en 

SOSU-uddannelse” sættes spot på de udfordringer ved udviklingsarbejde, der foregår imellem flere 

forskellige organisationer. Artiklen beskriver hvilke forhold, man især skal være opmærksom på, og kommer 

med bud på, hvordan man gennem en bevidst og strategisk indsats kan arbejde positivt og fremadrettet 

med interorganisatorisk udviklingsarbejde. 

 

5.1 Hvorfor interorganisatorisk udviklingsarbejde? 
Inklusion er en samfundsmæssig vision om, at alle deltager på lige fod i de demokratiske processer og har 

samme adgang til velfærdsamfundets ressourcer. Et helt centralt element i inklusion er deltagelse på 

arbejdsmarkedet. Men den globaliserede virkelighed betyder færre og færre ufaglærte job i Danmark. 

Konsekvensen er, at der kræves flere/højere kvalifikationer i fremtidens arbejdsmarked. Derfor er 

uddannelse til alle (95% målsætningen) afgørende for at få de små 20% med som i dag ikke får en 

erhvervskompetencegivende uddannelse. 

Samtidig ved vi, at let adgang til uddannelse ikke gør det alene. Negativ social arv brydes ikke alene ved 

adgang, men gennem fastholdelse i uddannelse. Derfor kan man også se nye faggrupper på 

ungdomsuddannelsesinstitutionerne; mentorer, coaches, psykologer og socialhjælpere er blandt de tilbud, 

der er vokset frem i bestræbelserne på fastholdelse i uddannelse. Det ser ud til at have en gavnlig 

betydning, men gør ikke en tilstrækkelig forskel i sig selv.  

Der er derfor i stigende omfang en erkendelse af, at arbejdet med social inklusion kræver en 

helhedsorienteret indsats på tværs af de institutioner og myndigheder, udsatte unge kommer i kontakt 

med, fordi kompleksiteten i sociale problemer gør det vanskeligt, måske umuligt, for en enkelt aktør at 

adressere dem tilstrækkeligt bredt/dybt.  

De helhedsorienterede indsatser ligger så at sige imellem de involverede organisationer. Indsatsen for 

social inklusion bliver dermed i en vis forstand grænseløs i et organisations perspektiv. Det stiller nye krav 

til aktørerne om udvikling af samarbejde på tværs af organisatoriske skel. 

Der sættes derfor i større grad lovgivningsmæssigt krav om fælles udviklingsarbejder i statslige puljer og om 

udvikling af nye samarbejder inden for/på tværs af forskellige ministerielle områder som f.eks. 

kombinationsforløb mellem produktionsskoler og erhvervsskoler, nye samarbejdsopgaver og flader mellem 

grundskole, UU og ungdomsuddannelser omkring overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse; 

herunder brug af produktionsskoler, ungdomsskoler, VUC, EGU og andre aktører som indgår i 

bestræbelserne på social inklusion gennem uddannelse. 

Projekter på tværs af organisationer med henblik på etablering af nye samarbejdsflader stiller store krav til 

deltagerorganisationernes målrettethed, fleksibilitet og forpligtethed. For at nå frem til et succesfuldt 

interorganisatorisk udviklingsarbejde, kræves der viden om, og færdigheder i, udvikling af 

interorganisatorisk samarbejde hos alle parter.  
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Denne artikel forsøger at pinpointe nogle væsentlige faktorer i det interorganisatoriske udviklingsarbejde. 

Formålet med artiklen er at bidrage til kvalificeringen af interorganisatoriske udviklingsarbejder generelt 

indenfor uddannelsessektoren. 

5.2 Den projektinterne arena 
I langt de fleste tilfælde er udviklingsarbejde i projektform noget som sker på sidelinjen i forhold til driften. 

Og netop udviklingsarbejdets midlertidige og mere eller mindre perifere karakter hæmmer eventuel 

implementering. 

Et udviklingsarbejde rettet væk fra organisationens driftscentrum, er yderligere i fare for organisatorisk 

marginalisering. Erfaringen er desværre, at det er langt fra alle udviklingsprojekter, som entydigt kan siges 

at være en succes, når implementering mod ny innovativ drift medtænkes. Det kræver et langstrakt og 

seriøst ledelsesfokus, kombineret med en tæt kommunikation og kontinuerlig adaptiv justering mellem 

drift og projekt. 

I mange offentlige institutioner er associationerne til projekt, at det er noget som stopper, den dag 

projektmidlerne ophører – og som kun sjældent gør en varig forskel. Til gengæld er det vitaliserende og 

lærende at deltage i. 

Det første punkt i interorganisatorisk udviklingsarbejde er altså at sikre sig, at projektet/udviklingsarbejdet 

står på topledelsens opmærksomhedsdagsorden samt at sikre sig tætte relationer til driften. Derudover vil 

et projekt ofte skulle tilpasses organisationens aktuelle realitet.  

Denne del kan siges at være på plads, når medarbejderne i en evaluering, har svært ved at skelne hvorvidt 

opnåelsen af en ny ønsket praksis skyldes projektet eller andre dele af organisationens indsatser. Et 

længerevarende projekt skal kort sagt være kontinuerligt i tæt interaktion med organisationens drift og 

justere sig efter de aktuelle organisatoriske vilkår. For et interorganisatorisk udviklingsprojekt stiger denne 

kompleksitet væsentligt. 

5.3 Basisvilkår for samarbejde 
For at et interorganisatorisk samarbejde skal have gang på jord, kræver det at begge/alle parter ser deres 

gulerod i samarbejdet. Samarbejdet skal styrke enten organisationens hovedopgave – eller dens mere 

overordnede samfundsmæssige/ ideologiske opgave som for eksempel at bidrage til 95% målsætningen. 

Kun hvis de enkelte institutioner samarbejder på tværs af egeninteresser er denne målsætning mulig. En 

konsekvens af taxameterstyringen er, at uddannelsesinstitutionerne de facto agerer som konkurrenter på 

et marked – og hvem vil tabe markedsandele?  

Derfor er denne barriere en af de første, man skal forholde sig til. Et interorganisatorisk samarbejde har 

som sin forudsætning, at institutionerne kan forhandle sig frem til en gensidig økonomisk bæredygtig aftale 

– og dermed se sig selv som ”konkolleger” (sammentrækning af konkurrenter og kolleger)med respekt for 

både fælles interesser og egeninteresser. Det er ulig lettere, hvis de ser sig som komplementerende i 

forhold til hinandens opgaveløsning. 
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5.4 Villighed, tillid og gensidig afhængighed 
I villigheden til at indgå i et interorganisatorisk udviklingsarbejde indgår andet end økonomiske forhold, 

også udviklingsarbejdets kobling til organisationens strategiske målsætninger, driftsopgavernes indre 

verden, organisationens aktuelle stressniveau og øvrige samarbejdsrelationer mv. Der kan være mange 

gode grunde til ikke at ville indgå i interorganisatoriske udviklingsarbejder eller i etablering af nye 

partnerskaber. En organisation som kun modvilligt indgår i et samarbejde, bliver sjældent en god 

samarbejdspartner. 

Villighed er dog kun første skridt. Hvis der ikke er tillid til de øvrige i et interorganisatorisk 

udviklingsarbejde, hvor alle principielt satser sig selv, får samarbejdet svære vilkår. Samarbejdsprojekter 

præget af gensidig mistillid er dødfødte. Der skal være nogen, i hvert tilfælde minimum i topledelsen, som 

har tillid til de eksterne samarbejdspartnere. 

Tillid til en organisation afhænger bl.a. af dens troværdighed over tid, dens evne til at være fair i 

samarbejdsprojekter. Oplevelsen af fairness er udtryk for en fælles forståelse af meningen med 

udviklingsprojektet. Skal det fremme en større sag, kvalificere en fællesindsats, være en indtægt mv.? Tillid 

mellem organisationer fordrer noget fælles – og respekt for forskelligheder. 

Villigheden og tilliden som succesmarkører suppleres af gensidig afhængighed. En situation, hvor 

organisationerne oplever en grad af gensidig afhængighed for at kunne lykkedes med deres opgave, 

introducerer nødvendigheden af et partnerskab. Der skal være en eller anden form for fælles oplevet 

nødvendighed. Enten i form af eksterne, typisk statslige, krav – eller ”internt” i form af visioner, som deles 

af de involverede organisationer. Innovative partnerskaber. 

Oplevelse af fælles nødvendighed kan drive et interorganisatorisk udviklingsprojekt frem, men dets succes 

afhænger i høj grad af villighed og tillid. Som igen har kendskab til partnerorganisationerne som 

vækstsubstrat.  

5.5 Kendskab til partnerorganisationen 
I et interorganisatorisk udviklingsarbejde skal man ikke bare være klar på samarbejdets samspil med ens 

egen organisations hovedopgave, organisationskultur, overenskomster m.v. Man skal også have et 

indgående kendskab til partnerorganisationernes hovedopgaver, kultur m.v. Ellers opstår der uvægerligt 

sammenstød organisationskulturelt, strukturelt og/eller i selve forståelsen af partnerens forståelse af 

meningen med samarbejdet. 

En organisations grundlæggende hovedopgave er den opgave, som organisationen er sat i verden for at 

løse. Offentlige institutioners hovedopgave er ofte lovbestemt. Der er i lovteksten mere eller mindre rum til 

organisationens egen fortolkning af den lovbestemte hovedopgave. Udover den grundlæggende 

hovedopgave, kan man tale om den dynamiske hovedopgave; det en organisation på et givent tidspunkt 

må give første prioritet for at overleve. Sidst er der den eksistentielle hovedopgave, som er udtryk for 

medarbejderens meningsgivende opfattelse af hovedopgaven. Den kan variere fra såvel den 

grundlæggende som den dynamiske hovedopgave. F.eks. kan den eksistentielle hovedopgave for en 

produktionsskolelærer være at hjælpe eleverne  en langsigtet udvikling af livskompetence, men hvor den 

grundlæggende og dynamiske hovedopgave på en række punkter står i modstrid til denne. 
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At forstå de forskellige typer hovedopgaver som de ser ud hos partnerorganisationerne, er af afgørende 

betydning i et interorganisatorisk udviklingsarbejde. Det er en forudsætning for genuint, at begribe 

kompleksiteten i de forskellige interessanteres formålsforståelse af udviklingssamarbejdet. 

5.6 Interkulturel organisationskompetence 
I forlængelse heraf er interkulturel forståelse af såvel egen organisationskultur, partnerorganisationernes 

organisationskulturer og deres betydning i udviklingssamarbejdet stærkt bidragende til kvaliteten af 

samarbejdsklimaet. Man kan med fordel trække på ”to-kulturelle medarbejdere” i denne sammenhæng, 

altså medarbejdere, som har været ansat i en organisation lig partnerorganisationen, og som dermed har et 

vist kendskab til dens organisationskulturelle træk, hovedopgave og struktur mv. 

Det skal samtidig påpeges, at vi ser organisationskultur som en dynamisk størrelse, som løbende udvikles i 

form af nye handlinger, læring, narrative tilskrivninger og vanedannelser mv. Et interorganisatorisk 

udviklingsprojekt vil nærmest per definition udfordre dele af organisationskulturen som følge af den 

forstyrrelse, det påfører organisation. 

5.7 Struktur og proces som begrænser 
Uddannelsesorganisationer er struktureret omkring undervisningen, holdoptag, praktikperioder, 

eksamener mv. Disse produktionsstrukturer, herunder lærer og lokaleallokering, har stor betydning for den 

nødvendige organisatoriske fleksibilitet i forbindelse med deltagelse i et interorganisatorisk 

udviklingsprojekt.  

Et kombinationsforløb på en erhvervsskole kræver allokering af lærerressourcer og lokaler midt i den 

ordinære produktionsproces. Det kræver ekstraordinær planlægning og fleksibilitet hos såvel ledelse og 

medarbejdere. 

De forskellige partnerorganisationer kan desuden have forskellige produktionsterminer, forskellige interne 

årshjul osv. Alt sammen noget som stiller store krav til tilvejebringelsen af den synkronicitet, der er 

nødvendig i interorganisatorisk udviklingsarbejde, som inddrager ressourcer fra driften. 

Projekthaverne skal altså, i sin planlægning, respektere partnerorganisationernes særlige produktionsvilkår 

– samtidig med at hver enkelt organisation skal tilvejebringe en fleksibilitet som uvægerligt vil være 

driftsforstyrrende. Man skal hver især gøre noget andet og nyt – for at opnå den nødvendige synkronicitet, 

som etableringen af et interorganisatorisk udviklingsprojekt kræver.  

En anden udfordring er organisationernes størrelsesforhold. For eksempel er en stor erhvervsskoles 

samarbejde med meget mindre produktionsskoler typisk præget af, at produktionsskoleforstandernes 

samarbejdspartner på erhvervsskolen ikke er direktøren, men en/flere uddannelseschefer. Det får 

betydning for erhvervsskolens strategiske tilgang og til dens implementering af udviklingssamarbejdet.  

På den anden side er de mindre organisationer ikke nær så fleksible som de store med hensyn til deltagelse 

i mødevirksomhed mv. da de ganske enkelt ikke har nær den samme ledelsesvolumen eller mulighed for 

vikardækning. De er mere sårbare, og vil oftere være nødt til at prioritere driften frem for den eksterne 

mødevirksomhed, der følger med et interorganisatorisk udviklingsarbejde. 



 

Vi har desuden desværre observeret en praksis i interorganisatoriske udviklingssamarbejder, hvor ledelsen 

ser det som sin opgave at forhandle/skabe de organisatoriske rammer og økonomiske betingelser 

derefter at lade medarbejderne udfylde dem uden yderligere nævneværdig ledelsesopbakning. Det viser sig 

ofte fatalt for udviklingsprojektets succes, at ledelsen slip

5.8 Udvikling af praksisfællesskaber i interorganisatorisk 

udviklingsarbejde
Fælles udviklingsprojekter kræver etablering af længerevarende og forpligtende samarbejdsrelationer med 

aktører fra de deltagne organisationer. I den forstand vil udviklingen af et interorganisatorisk 

samarbejdsprojekt samtidig kunne anskues som  udvikling

I Lave og Wenger’s23 optik er praksisfællesskabet et centralt begreb, som kan bidrage til forståelsen af 

centrale elementer i et interorganisatorisk udviklingssamarbejde. Det første som springer i øjnene er, at der 

er tale om et praksisfællesskab, hvor deltagerne er mere perifert tilknyttet end deres ”hverdags

praksisfællesskab” i hjemorganisationen. Deltagerne skal kunne håndtere evt. modsætnings

opstår imellem de to/flere praksisfællsskaber de deltager i.

Udviklingen af et praksisfællesskab sker langsomt over tid gennem fællesopgaveløsning i dimensionerne:

 

 

Udviklingsarbejdet mod nye fælles indsatser som kombinationsforløb, 

er udviklingspotentiale efter tre-fire vellykkede gennemførte kombinationsforløb. 

Perspektivet kan også bidrage til kvalificering af r

organisationerne og de øvrige praksisfællesskaber internt. Med tanke på implementeringen vil det være af 

betydning, at udviklingsdeltagerne også har udbyggede deltagerbaner ind i andre organisationsinte

praksisfællesskaber, sådan at de nye tanker og praksisser løbende udveksles med de øvrige medarbejdere i 

organisationerne. 

5.9 Afsluttende bemærkninger
Som det forhåbentlig fremgår af teksten, er udvikling af interorganisatoriske udviklingsarbejde en yders

kompleks størrelse, som kræver organisatorisk villighed og ledelsesfokus igennem en længere periode. 

Det er vores opfattelse, at der er tale om nødvendig fremtidsorienteret og innovativ investering. Faktisk vil 

vi gå så langt som at sige, at den nødvend

                                                           
23 Lave, J. og Wenger, E. (2003) Situeret læring, Hans Reitzel
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Vi har desuden desværre observeret en praksis i interorganisatoriske udviklingssamarbejder, hvor ledelsen 

om sin opgave at forhandle/skabe de organisatoriske rammer og økonomiske betingelser 

derefter at lade medarbejderne udfylde dem uden yderligere nævneværdig ledelsesopbakning. Det viser sig 

ofte fatalt for udviklingsprojektets succes, at ledelsen slipper de operative dele for tidligt.

Udvikling af praksisfællesskaber i interorganisatorisk 

udviklingsarbejde 
Fælles udviklingsprojekter kræver etablering af længerevarende og forpligtende samarbejdsrelationer med 

aktører fra de deltagne organisationer. I den forstand vil udviklingen af et interorganisatorisk 

samarbejdsprojekt samtidig kunne anskues som  udvikling af et nyt praksisfællesskab.

optik er praksisfællesskabet et centralt begreb, som kan bidrage til forståelsen af 

centrale elementer i et interorganisatorisk udviklingssamarbejde. Det første som springer i øjnene er, at der 

t praksisfællesskab, hvor deltagerne er mere perifert tilknyttet end deres ”hverdags

praksisfællesskab” i hjemorganisationen. Deltagerne skal kunne håndtere evt. modsætnings

opstår imellem de to/flere praksisfællsskaber de deltager i. 

en af et praksisfællesskab sker langsomt over tid gennem fællesopgaveløsning i dimensionerne:

Udviklingsarbejdet mod nye fælles indsatser som kombinationsforløb, 

grundforløb på produktionsskolen mv. er dermed ud fra dette 

perspektiv ikke fuldendt efter første gennemførsel. Der skal 

arbejdes videre med kvalificering af indsatsens elementer og 

koordineringer, med praksisfællesskabets egen udvikling. Det 

har f.eks. overrasket flere udviklingssamarbejder, at der fortsat 

fire vellykkede gennemførte kombinationsforløb.  

Perspektivet kan også bidrage til kvalificering af relationerne mellem udviklingsfællesskabet på tværs af 

organisationerne og de øvrige praksisfællesskaber internt. Med tanke på implementeringen vil det være af 

betydning, at udviklingsdeltagerne også har udbyggede deltagerbaner ind i andre organisationsinte

praksisfællesskaber, sådan at de nye tanker og praksisser løbende udveksles med de øvrige medarbejdere i 

Afsluttende bemærkninger 
Som det forhåbentlig fremgår af teksten, er udvikling af interorganisatoriske udviklingsarbejde en yders

kompleks størrelse, som kræver organisatorisk villighed og ledelsesfokus igennem en længere periode. 

Det er vores opfattelse, at der er tale om nødvendig fremtidsorienteret og innovativ investering. Faktisk vil 

vi gå så langt som at sige, at den nødvendige innovation for at skabe helhedsorienterede indsatser i 

Lave, J. og Wenger, E. (2003) Situeret læring, Hans Reitzel 

Vi har desuden desværre observeret en praksis i interorganisatoriske udviklingssamarbejder, hvor ledelsen 

om sin opgave at forhandle/skabe de organisatoriske rammer og økonomiske betingelser – for 

derefter at lade medarbejderne udfylde dem uden yderligere nævneværdig ledelsesopbakning. Det viser sig 

per de operative dele for tidligt. 

Udvikling af praksisfællesskaber i interorganisatorisk 

Fælles udviklingsprojekter kræver etablering af længerevarende og forpligtende samarbejdsrelationer med 

aktører fra de deltagne organisationer. I den forstand vil udviklingen af et interorganisatorisk 

af et nyt praksisfællesskab. 

optik er praksisfællesskabet et centralt begreb, som kan bidrage til forståelsen af 

centrale elementer i et interorganisatorisk udviklingssamarbejde. Det første som springer i øjnene er, at der 

t praksisfællesskab, hvor deltagerne er mere perifert tilknyttet end deres ”hverdags-

praksisfællesskab” i hjemorganisationen. Deltagerne skal kunne håndtere evt. modsætnings-forhold som 

en af et praksisfællesskab sker langsomt over tid gennem fællesopgaveløsning i dimensionerne: 

Udviklingsarbejdet mod nye fælles indsatser som kombinationsforløb, 

grundforløb på produktionsskolen mv. er dermed ud fra dette 

perspektiv ikke fuldendt efter første gennemførsel. Der skal 

arbejdes videre med kvalificering af indsatsens elementer og 

neringer, med praksisfællesskabets egen udvikling. Det 

har f.eks. overrasket flere udviklingssamarbejder, at der fortsat 

elationerne mellem udviklingsfællesskabet på tværs af 

organisationerne og de øvrige praksisfællesskaber internt. Med tanke på implementeringen vil det være af 

betydning, at udviklingsdeltagerne også har udbyggede deltagerbaner ind i andre organisationsinterne 

praksisfællesskaber, sådan at de nye tanker og praksisser løbende udveksles med de øvrige medarbejdere i 

Som det forhåbentlig fremgår af teksten, er udvikling af interorganisatoriske udviklingsarbejde en yderst 

kompleks størrelse, som kræver organisatorisk villighed og ledelsesfokus igennem en længere periode.  

Det er vores opfattelse, at der er tale om nødvendig fremtidsorienteret og innovativ investering. Faktisk vil 

ige innovation for at skabe helhedsorienterede indsatser i 
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arbejdet med social inklusion nødvendigvis må baseres på organisationernes interorganisatoriske 

udviklingskompetence. Derfor er selve det organisatoriske læringsarbejde en strategisk gevinst for de 

organisationer, som investerer målrettet i interorganisatoriske udviklingsarbejder i disse år. Kort sagt, det 

vil give organisationerne en strategisk fordel i fremtidens opgaveløsning. 
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Del 3 – kogebog til meritgivende 

              kombinationsforløb 

6 Kogebog til kombinationsforløb 
I 2007 vedtog Folketinget en lov, der gav nye muligheder for samarbejde mellem produktionsskoler og 

erhvervsskoler. I form af meritgivende kombinationsforløb og i form af, at erhvervsskoleelever tager en del 

af deres grundforløb på produktionsskolen. Som hovedregel skal alle deltagere på produktionsskolen have 

tilbudt et kombinationsforløb. 

Siden 2007 har en del af produktionsskolernes aktivitet derfor i højere grad været rettet mod samarbejde 

med erhvervsskolerne. Men det har vist sig, at udvikling og gennemførelse af kombinationsforløb er en 

sværere opgave end som så. 

6.1 Kogebog for kombinationsforløb  
er en model, der kan bruges som hjælp til planlægning, gennemførelse og evaluering af 

kombinationsforløb. Vi har valgt at kalde det en kogebog, fordi modellen kan ses som en opskrift på 

planlægning og gennemførelse af kombinationsforløb. 

Opskriften indeholder forslag til: 

• Hvem, der skal inddrages,  

• Hvordan deres roller kan fastsættes 

• Hvilke konkrete fokuspunkter, man skal have i forhold til afvikling og opfølgning på forløbene.  

Men ligesom med god madlavning, så er opskriften ikke nok. Der skal også erfaring og fornemmelse for 

ingredienserne til. Derfor skal kogebogen ikke nødvendigvis følges slavisk, men vi håber, at den kan tjene til 

inspiration i arbejdet. 

6.2 Projektet 
Udviklingen af denne model eller kogebog er sket i projektet: Produktionsskoleforløb som indgang eller 

støtte til at gennemføre en SOSU-uddannelse. Og er sat i gang af Produktionsskoleforeningen. En række 

produktionsskoler og SOSU-skoler har arbejdet med at afprøve modellen i deres planlægning og 

gennemførelse af egne kombinationsforløb. Konsulentfirmaet ARGO har bistået med hjælp til opsamling, 

kvalificering og formidling af erfaringerne i udviklingsarbejdet.  

Kogebogen er først og fremmest tænkt som et planlægningsværktøj der omhandler en række skridt, der er 

vigtige at tage, når man planlægger et kombinationsforløb. Herudover er der beskrevet en række punkter, 

man skal overveje i forbindelse med gennemførelsen af forløbet. Til sidst er der beskrevet en række 

evalueringsspørgsmål, der kan være brugbare, når man skal udvikle efterfølgende forløb.  

De enkelte skridt har forskelligt fokus, og kan bruges som en form for huskeliste over vigtige punkter i 

planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af kombinationsforløb. 
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6.3  Skridt nr. 1: Meningen med forløbet 
For mange skoler og lærere planlægges og udføres projekter og forløb nærmest på rutinen.  

Det gode ved det er, at det kan frigøre ressourcer og energi til andre ting. Det dårlige ved det er, at 

meningen med et projekt eller forløb kan blive uklart, og det kan være svært at se, hvorfor man skal 

involvere sig i det. Energien og motivationen risikerer at forsvinde.  

Derfor kan det være en fordel i planlægningsfasen, at man tænker over meningen med den indsats, man 

gør med forløbet. Man kan stille sig selv følgende spørgsmål: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hvordan kan kombinationsforløbet styrke et kommende grundforløb? 
 

a. Set fra deltageren/elevens synspunkt  
Skriv svaret her:  

 

 

 

 

b. Set fra produktionsskolens synspunkt 
Skriv svaret her: 
 

 

 

 

c. Set fra SOSU-skolens synspunkt 
Skriv svaret her: 
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6.4 Skridt nr. 2: Elementerne i forløbet 
Kombinationsforløb kan, ligesom andre forløb, deles op i en række forskellige elementer før, under og 

efter forløbet. Ofte involverer disse elementer også forskellige personer.  

En beskrivelse af de forskellige elementer og de forskellige personer kan være med til at give et overblik 

over forløbet. Den kan også være med til at vise, hvor der kan være ekstra stor arbejdsbelastning og 

dermed behov for ekstra ressourcer. Overblikket kan skabe en rød tråd for de involverede.  

I skemaet nedenfor kan de forskellige elementer i indsatsen beskrives. 

 

Fase Opgave 

Før 

Hvad skal der ske/gøres før 

kombinationsforløbet start? 

 

 

 

 

 

 

Under  

Hvad skal der ske/gøres under 

kombinationsforløbet? 

 

 

 

 

 

 

 

Efter 

Hvad skal der ske/gøres efter 

kombinationsforløbet? 
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6.5 Skridt nr. 3: Involverede personer 
At planlægge og gennemføre kombinationsforløb involverer en række forskellige personer på forskellige 

tidspunkter i forløbet.  

For at få et generelt overblik og et overblik over fordelingen af ressourcer, er det en god idé at identificere 

de forskellige personer og deres opgaver i forløbet. Når de enkeltes arbejdsopgaver er afklaret, er det også 

lettere at supplere og udskifte personer undervejs.  

 

I skemaet neden for kan du beskrive: hvem skal gøre hvad, hvornår. 

PERSON FØR FORLØBET UNDER FORLØBET EFTER FORLØBET 

PS-ledelse 

 

   

PS-Vejleder 

 

   

PS-lærer 

 

   

Deltager/elev 

 

    

SOSU-lærer 

 

   

SOSU-vejleder 

 

      

SOSU-ledelse 

 

    

Andre; f.eks. 

sekretær, IT-folk, 

back-up 

funktioner mv. 
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6.6 Skridt nr. 4: Hvorfor virker det? 
Det er sjældent, at man i uddannelsesforløb gør sig overvejelser over, hvorfor man vælger en given måde at 

gøre ting på. Dermed afskærer man sig muligheden for at udvikle og kvalificere forløbet gennem kritisk og 

konstruktiv stillingtagen til de forskellige elementer i forløbet. Derfor er det vigtigt at forholde sig til hvorfor 

man har valgt en given måde at gøre det på. Formålet er at blive klogere på intentionerne med de enkelte 

del-indsatser i forbindelse med udvikling og gennemførsel af forløbet – ikke mindst i forhold til de 

(minimum) to læringsmål i kombinationsforløbet, nemlig faglig viden om givne emner og 

uddannelseskompetence mere generelt. 

Hvilke overvejelser har vi gjort os? 

Før: Hvordan skal forberedelserne medvirke til… 

At give de bedste 

muligheder for at udvikle 

deltagerens faglige viden og 

kunnen? 

 

At give de bedste 

muligheder for at udvikle 

deltagerens generelle 

uddannelsesparathed? 

 

Andet? 

 

 

Under: Hvordan medvirker forløbets elementer til… 

At udvikle deltagerens 

faglige viden og kunnen? 

 

 

At udvikle deltagerens 

generelle 

uddannelsesparathed? 

 

Andet? 

 

 

Efter: Hvordan medvirker de efterfølgende tiltag til… 

At forankre deltagerens 

opnåede faglige viden og 

kunnen? 

 

 

At fastholde og udvikle 

deltagerens opnåede 

generelle 

uddannelsesparathed? 

 

Andet? 
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6.7 Skridt nr. 5: Gennemførelse af kombinationsforløb 
I gennemførelsesfasen kan man med fordel have fokus på 2 områder, nemlig:  

1) Deltagernes aktive medvirken i og ansvar for læreprocessen, og  

2) Løbende kommunikation og feedback mellem de involverede parter.  

Mht. deltagernes aktive medvirken, så er det vigtigt at have gennemtænkt forløbets form og indhold, 

herunder f.eks. hvordan man involverer deltagerne og deres erfaringer.  

Mht. den løbende kommunikation og feedback, så er den vigtigt fordi, der kan opstå behov for løbende 

justeringer undervejs. Ligesom den enkelte lærer også er nødt til at være fleksibel og parat til at justere sin 

vante praksis.  

I forbindelse med gennemførelse af forløbet kan det være godt at stoppe op og gøre sig følgende 

overvejelser:  

Deltagernes aktive medvirken i og ansvar for læreprocessen 

Involverer forløbets form og 

indhold deltagerne?  

Hvordan? 

 

Er der forbindelse til 

deltagernes fremtidsønsker? 

Er det muligt at skabe en 

sådan forbindelse? 

 

Får vi formidlet det 

pædagogiske formål med 

forløbet klart nok?  

Hvordan? 

 

Er der trygge rammer for 

både den enkelte deltager 

og gruppen? 

Hvordan skaber vi tryghed? 

 

Får deltagerne et 

tilhørsforhold i forløbet?  

Hvordan kan vi skabe 

tilhørsforhold? 

 

Hvordan gøres forløbet til en 

helhed? Hvordan forberedes 

deltagerne til forløbet?  

Hvordan inddrages 

deltagerens erfaringer 

efterfølgende? 
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Løbende kommunikation og feedback mellem de involverede parter. 

Lever indhold, metode og 

udbytte op til 

forventningerne?  

Hvad skal eventuelt 

justeres? 

 

Har vi på forhånd aftalt 

gennemskuelige 

procedurer? (fx 

elevregistrering, sygdom, 

undervisningsindhold) 

Er der noget vi mangler 

at aftale? 

 

Har vi klare og tydelige 

kommunikationslinjer 

mellem undervisere / 

skoler internt og 

eksternt?  

Hvilke? 

 

Hvordan sikrer vi løbende 

det personlige fokus på 

den enkelte elev og 

hans/hendes særlige 

behov? 
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6.8  Skridt nr. 6: Evaluering 
Evalueringen er vigtig af to grunde: Det er vigtigt at alle får feedback på deres indsats, når man afslutter 

forløbet. Og det er vigtigt at finde ud af, hvad der kan forbedres, næste gang man sætter et 

kombinationsforløb i gang. 

Derfor skal evalueringen både være bagudrettet: Hvad gik godt og mindre godt? Og fremadrettet: Hvad kan 

gøres bedre næste gang?  

 

De forskellige faser kan med fordel evalueres ved at besvare følgende spørgsmål: 

Evaluering af skridt 1: Meningen med forløbet 

Blev forløbet det rette svar på de skitserede udfordringer? 

Set fra deltagerens 

synspunkt? 

 

 

 

 

 

Set fra produktionsskolens 

synspunkt? 

 

 

 

 

 

Set fra SOSU-skolens 

synspunkt? 
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 Evaluering af skridt 2: Elementerne i forløbet 

Gik det som forventet? 

Før forløbet? 

 

 

 

 

Eventuelle justeringer? 

 

 

 

 

Under forløbet? 

 

 

 

 

Eventuelle justeringer? 

 

 

 

 

Efter forløbet? 

 

 

 

 

Eventuelle justeringer? 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering af skridt 3: Involverede personer 

Gjorde de involverede det 

forventede? 

 

 

Var de rigtige personer 

involveret? Hvem manglede / 

ville have kunnet supplere? 

 

 

Var arbejdsopgaverne rigtigt 

fordelt?  
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Evaluering af skridt 4: Hvorfor virkede forløbet? 

Før: Hvordan var forberedelserne medvirkende til… 

At give de bedste 

muligheder for at udvikle 

deltagerens faglige viden og 

kunnen? 

 

At give de bedste 

muligheder for at udvikle 

deltagerens generelle 

uddannelsesparathed? 

 

Andet? 

 

 

Under: Hvordan var forløbets elementer medvirkende til… 

At udvikle deltagerens 

faglige viden og kunnen? 

 

 

At udvikle deltagerens 

generelle 

uddannelsesparathed? 

 

Andet? 

 

 

Efter: Hvordan var de efterfølgende tiltag medvirkende til… 

At forankre deltagerens 

opnåede faglige viden og 

kunnen? 

 

 

At fastholde og udvikle 

deltagerens opnåede 

generelle 

uddannelsesparathed? 

 

Andet? 
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Evaluering af skridt 5: Gennemførelse af forløbet 

Hvordan lykkedes det os at 

have fokus på 

deltagerinvolvering? 

 

 

 

Hvordan lykkedes det os at 

skabe tryghed og 

tilhørsforhold? 

 

 

 

Hvilke andre tiltag kan vi gøre 

for at øge fokus på 

deltagerinvolvering og 

tilhørsforhold? 

 

 

Hvordan lykkedes den 

løbende kommunikation og 

feedback? 

 

 

 

Fik alle de relevante 

informationer til tiden? 

Eventuelle justeringer? 

 

 

 

Er procedurer og 

kommunikationslinjer 

gennemskuelige og tydelige? 

Eventuelle justringer? 
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7 Bilag  
Bilag 1 Spørgeskema – landsdækkende undersøgelse  side 65 

Bilag 2 Indstillingsskema til meritgivende kombinationsforløb  side 66 

Bilag 3 Indstillingsskema – eleven    side 67 

Bilag 4 Spørgeskema til projektdeltagere   side 68 
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Bilag 1 
Spørgeskema vedr. SOSU-projekt. 

Produktionsskoleforløb som indgang eller støtte til at gennemføre en SOSU-uddannelse  
 

Dato  Årsværk 2009  
Skole  Region   
Telefon  E-mail  
Hjemmeside  Kontaktperson  
 

1. Har I på jeres skole en linie der relaterer sig til SOSU området?         Ja        nej  

Hvis svaret er ja i spørgsmål 1, bedes i svare videre på spørgeskemaet.  

Hvis svaret er nej i spørgsmål 1, beder vi jer afslutte spørgeskemaet og indsende til Sekretariatet. 

Produktionsskoleforeningen:   psf@psf.nu 

2. Er SOSU-linien primært rettet mod:                         Børn              Ældre            Egen omsorg    

3. Hvor mange elever er der på SOSU-linien?        antal       

4. Hvor mange gange om året har I elever på SOSU-skolen i praktik?        antal       

 

5. Deltager eleverne individuelt eller som  hold på SOSU-skolen?      Individuelt          hold       

 

6. Har I en samarbejdsaftale med en SOSU-skole         ja          nej           

7. Er der et samarbejde mellem undervisere på Produktionsskolen og SOSU-skolen?                  

                                      ja                        nej          

Hvis I har en samarbejdsaftale med en SOSU-skole, bedes I indsende en kopi af denne aftale til Sekretariatet sammen 

med besvarelsen af skemaet. 

8. Hvordan deler I økonomien mellem produktionsskolen og SOSU-skolen?  

      

Hvis ja, bedes I kommentere her vedr. eksempler:       

9. Er der forhold vedr. SOSU-linie, samarbejde mellem SOSUSkole m.m. I har lyst til at kommentere, bedes i skrive 

her:        

Tak for jeres besvarelse, har I behov for oplysninger vedr. spørgeskemaet er I velkomne til at henvende jer til: 

annette@psf.nu    mobil 30 32 77 47 
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Bilag 2 
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Bilag 3 
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ARGO |  Forandrer i praksis 

Vision 

ARGOs ambition er at være blandt de førende konsulentfirmaer, når det gælder unikke løsninger inden for 

kompetenceudvikling, videndeling og evaluering. Vi har som mål at arbejde helhedsorienteret inden for 

vores tre primære forretningsområder, hvor kompetenceudvikling, videndeling og evaluering forstås og 

håndteres i en samlet udviklingsproces. 

Værdier 

Vi har som mål at inddrage og omsætte den nyeste forskning om kompetenceudvikling, videndeling og 

evaluering i vores konsulentpraksis – og derved indgå i et lærende samarbejde med vores kunder og 

samarbejdspartnere. Det er videre et mål for os at bidrage til en mærkbar og positiv forskel ved: 

• at være fagligt kompetente på et højt niveau samt konkrete og forståelige i vores kommunikation 

• at skabe resultater funderet på inddragende processer  

• at udvise fornemmelse både for organisationens overordnede behov – og for de små nuancer i 

samspillet med hver enkelt samarbejdspartner 

• at agere ansvarligt og tillidsvækkende 

Navnet ARGO 

ARGO var skibet, som bar den græske sagnhelt Jason over Sortehavet for at hente Det Gyldne Skind og 

dermed bevise sit retmæssige krav på den kongetrone, som han var født til, men forvist fra. Missionen 

lykkedes. Ikke mindst på grund af skibet ARGO’s evne til at manøvrere gennem de oprørte vande. 

Historien fascinerer os. Derfor har vi valgt navnet ARGO. Vi ønsker at være den støtte, som hjælper vore 

kunder med at nå ambitiøse mål. Vi ønsker at fremme dialogen og samarbejdet mellem kaptajn og 

besætning, når bølgerne går højt, og man må trække på hinandens styrker og potentialer for at nå sikkert i 

havn.  

 

 


