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Resume 
Projektet Forbedre produktionsskoledeltageres mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse har sin 

baggrund i, at det forholdsmæssige antal unge på produktionsskolerne, der har afbrudt en 

erhvervsuddannelse er stigende. Projektets fokus er rettet imod produktionsskolelærernes viden om 

erhvervsuddannelsernes kompetencemål, herunder hvordan og i hvilken grad den enkelte lærer kan 

inddrage denne viden aktivt i egen værkstedspraksis for bedst muligt at forberede den unge på at kunne 

gennemføre erhvervsuddannelsen. Projektet bygger videre på ”Projekt om kombinationsforløb”, ”Projekt 

om dele af grundforløb på produktionsskoler” og det netop afsluttede ”Produktionsskoleforløb som 

indgang eller støtte til at gennemføre en SOSU-uddannelse”.  

Nærværende rapport er anden del af projektet, idet første del er fra januar 2012. Mens første del har sit 

tyngdepunkt i en række diskussioner i en kernegruppe bestående af medarbejdere fra produktionsskolerne 

såvel som fra erhvervsskolerne, samt i en landsdækkende temadag, der afholdtes november 2011, har 

denne anden del sit tyngdepunkt i tre skoleeksempler, dvs. i tre konkrete produktionsskoleværksteders 

samarbejde med relevante erhvervsuddannelser. Konkret har PSF’s konsulent tilbragt en dag på hvert af de 

respektive produktionsskoleværksteder, og har efterfølgende interviewet værkstedslederen. Fokus har 

været på samarbejdet, men i særlig grad på, hvad samarbejdet betyder for det enkelte 

produktionsskoleværksteds praksis.  

Begrundelsen for at vælge netop de tre skoler og værksteder har været, at de på den ene side 

repræsenterer tre forskellige indgange, og dernæst at de tre skoler har prioriteret samarbejdet til 

erhvervsuddannelserne, hvorfor værkstederne har opbygget gode samarbejdsrelationer til den relevante 

erhvervsindgang.  De tre skoleeksempler er: 

 Autoværkstedet på Kalundborgegnens Produktionsskole 

Værkstedsleder Thomas Johansen samarbejder med EUC Nordvestsjælland om kombinationsforløb, 

dele af grundforløb på produktionsskolen og produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse. Thomas 

har selv været ansat på EUC Nordvestsjælland inden han begyndte på Kalundborgegnens 

Produktionsskole. 

 Care Service og social- og sundhedsværkstedet på Århus Produktionsskole 

Faglærer Camilla Jordt samarbejder med Århus Social- og Sundhedsskole om kombinationsforløb. 

 Træværkstedet på MultiCenter Syd 

Værkstedsleder Asger Hansen samarbejder med Center for erhvervsrettede Uddannelser Lolland 

Falster (CELF) omkring kombinationsforløb og produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse. 

Denne del af undersøgelsen er lavet som et selvstændigt arbejde efter at første del af projektet var 

afsluttet, dvs. i første halvdel af 2012. Derfor foreligger den som en anden del af projektet men som 

selvstændig rapport.   



Fokusområder samt indsigter og/eller anbefalinger 

Hvad skal der til for at opbygge et godt samarbejde mellem produktionsskole og 

erhvervsuddannelse? 

På papiret er der efterhånden mange muligheder for at produktionsskoler og erhvervsuddannelser kan 

samarbejde omkring unges uddannelse. Kombinationsforløb, dele af grundforløb på produktionsskole og 

produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse er de tre væsentlige modeller, og de anvendes i forskellig 

udstrækning og på forskellige måder rundt omkring i landet. Ved siden af de formelle samarbejdsmodeller 

er der de mere uformelle samarbejder, hvor gode relationer er opbygget på tværs af institutionerne, og 

hvor man både inspirerer hinandens praksis, men også tænker hinanden ind i forhold til den enkelte unges 

behov; det kunne fx være en frafaldstruet elev på en erhvervsuddannelse, der løftes over i 

produktionsskolen med en beskrivelse af, hvad den unge skal arbejde med for at komme tilbage og 

gennemføre grundforløbet.  

Inden for dette fokusområde supplerer de tre skoleeksempler indsigter og anbefalinger fra temadagen, idet 

der lægges vægt på mange af de samme aspekter omkring samarbejde. Det gælder ikke mindst 

betydningen af den personlige relation produktionsskolelærer og erhvervsskolelærer imellem, samt 

kendskabet til hinandens dagligdag, rammer og udfordringer. 

Hvad betyder samarbejdet for værkstedspraksis? 

Gennem samarbejdet vil produktionsskolelæreren opnå en viden omkring både kompetencemål og mere 

overordnet den konkrete erhvervsuddannelses rammer, læring og praksis. Hvilken betydning har det for 

den måde, han eller hun griber sin værkstedspraksis an, og er det noget, der kan inddrages til gavn for 

eleverne? 

Alle tre skoleeksempler peger på, at samarbejdet har betydning for værkstedspraksis, herunder er der også 

stor enighed om betydningen af som produktionsskolelærer at være sig bevidst at eleverne skal videre, og 

at man derfor er forpligtet på at sætte sig ind i, hvad eleverne overvejende skal videre til. Derudover peges 

der på yderligere to betydninger: 

 Kendskab til erhvervsuddannelsen åbner for at arbejdsgange hvor det lader sig gøre og er relevant 

kan gribes parallelt an, således at eleven på produktionsskoleværkstedet får indsigt i samme 

arbejdsgang og metoder som han eller hun vil møde på erhvervsuddannelsen. 

 Samarbejdet har ikke skubbet værkstedspraksis i retning af at blive en mini-teknisk skole, men har 

tværtimod skærpet værkstedsledernes bevidsthed om at produktionsskoleværkstedet skal 

fastholde sin identitet, fordi man derigennem kan give og lære eleverne noget andet end 

erhvervsuddannelsen kan.    

De tre værkstedsledere anbefaling er overordnet, at opøvelsen af flest mulige faglige kompetencemål ikke 

er det, der skal prioriteres i produktionsskoleværkstedet. Ikke fordi man går på kompromis med det faglige, 

men fordi man netop i produktionsskoleværkstedet kan koble noget andet og mere grundlæggende på, og 

det er det væsentlige: at det praktiske arbejde at inddrage den enkelte elevs selvforståelse som fx 

håndværker samt modningen til uddannelse. Med andre ord: Det faglige, men koblet med det personlige 

og sociale. 



Forbedrer samarbejdet produktionsskoledeltagernes muligheder for at gennemføre en 

erhvervsuddannelse? 

Viden om kompetencemål på erhvervsuddannelse og i det hele taget et klart billede af, hvordan 

dagligdagen på en erhvervsuddannelse forløber, kan bruges mere eller mindre offensivt over for 

produktionsskoledeltagerne. Gennem de tre eksempler vil der rettes fokus på, hvorvidt og hvordan 

samarbejdet og den viden, det giver produktionsskolelæreren, kan blive en del af arbejdet med at forbedre 

produktionsskoledeltagernes mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse. 

Rapporten peger på, at samarbejdet og den værkstedspraksis, der er på de tre skoler forbedrer 

mulighederne for, at produktionsskoledeltagerne gennemfører erhvervsuddannelse. Det gør de overordnet 

set i forhold til både overgangen mellem produktionsskole og erhvervsskole, gennem en højere grad af 

afklaring for den enkelte elev, og endelig gennem faglige kompetencer af forskellig art. 

 

De tre skoleeksempler 

Autoværkstedet, Kalundborgegnens Produktionsskole. Værkstedsleder Thomas Johansen 

 

”Jeg har været på begge sider af hegnet” 

For værkstedsleder på autoværkstedet, Thomas Johansen, 

begynder dagen kl. 8.00 til et kort morgenmøde med 

skolens øvrige personale – man får sagt godmorgen og 

hvis der er meddelelser, der skal siges, er der plads til det. 

På værkstedet begynder dagen kl. 8.15, hvor deltagerne 

møder ind og alle samles ca. 20 minutter til morgenbrød, 

almindelig snak samt fordeling af dagens opgaver. 

Produktionen på værkstedet er typisk udstødning, 

olieskift, bremser, dæk, pladearbejde o.lign., overvejende 

for kunder og når der er tid til det ind imellem også på 

deltagernes egne biler. Thomas siger selv at han er 

privilegeret på den måde, at alle deltagere på hans 

værksted specifikt har ønsket at komme på auto – de vil 

gerne være mekanikere. Der arbejdes typisk parvis, 

deltagerne arbejder seriøst og koncentreret. Det er 

karakteristisk, at man efter behov gerne hjælper hinanden 

på tværs af opgaverne. Lærlingen fungerer som en slags 

assistent for Thomas – han kan mere end de andre, og han 

har og får derfor også et større ansvar. En lærling har en 

anden status end en almindelig deltager – ikke kun for 

værkstedslederen, men også for deltagerne, der ser op til 

lærlingen. 

Om samarbejdet 

Thomas har en og snart to lærlinge i sit 
værksted under ordningen Produk-
tionsskolebaseret erhvervsuddannelse.  

Kombinationsforløb bruger han i et vist 
omfang, og Dele af grundforløb på 
produktionsskolen har han pt. ingen 
deltagere på. Til gengæld fungerer EUC 
Nordvestsjællands særligt tilpassede 
40-ugers grundforløb typisk godt for 
hans deltagere. 

Thomas lægger desuden vægt på det 
uformelle samarbejde og den per-
sonlige relation samt dialogen omkring 
konkrete unge, hvor man produktions-
skole og erhvervsuddannelse imellem 
taler om, hvad den unge vil profitere af 
– vel at mærke på lærerniveau. 



Når man taler med Thomas, kan man spørge sig selv, hvorfor han lægger så stor vægt på et godt 

samarbejde med Teknisk Skole. Bevares, han og Jimmy (underviser på ’Bil, fly og andre transportmidler’ på 

EUC Nordvestsjælland) er gamle kollegaer – men det centrale for Thomas omkring samarbejdet er 

tydeligvis hans forpligtelse over for deltagerne på værkstedet. Når man kan undre sig, er det, fordi 

samarbejdet forekommer at være af den mere uformelle slags; det er i højere grad en løbende dialog om 

elever/deltagere, end det er om fx kombinationsforløb. Det har at gøre med Thomas’ grundlæggende 

indstilling, at når man går i gang med noget, bør man kende målet. 

”Jeg synes altid, det er vigtigt, når man går i gang med noget, at man kender målet; hvor er det, de skal 

hen, hvad er det, de skal kunne? Fordi hvis man ikke kender det, så er der ligesom ikke nogen grund til at gå 

i gang.” 

Thomas’ pointe er, at man som værkstedsleder på en produktionsskole bør være sig bevidst, at man sender 

de unge videre i et uddannelsessystem. De fleste værksteder på en produktionsskole er inden for en 

faglighed, der har en parallel på en af erhvervsskolens indgange, og for Thomas er det naturligt at man som 

værkstedsleder tænker ind i sin praksis, hvor de unge skal hen efter tiden på hans værksted. Konkret: 

Thomas’ mekanikerværksted peger i retning af ’Bil, fly og andre transportmidler’, og det må han forholde 

sig til på to måder: 1) Han må sætte sig ind i hvad et grundforløb på den pågældende uddannelse stiller af 

krav og 2) Han må opbygge et meningsfuldt netværk til relevante personer på det grundforløb. 

Samarbejdet med relevante uddannelsesinstitutioner er derfor en naturlig del af det at være 

værkstedsleder på en produktionsskole. Allerede i kraft af forståelsen af at man sender sine unge videre i 

systemet, er man forpligtet til at sætte sig bedre ind i, hvem der står i den anden ende og tager imod ens 

deltagere. I forhold til krav og kompetencemål på grundforløbet, mener Thomas ikke, at de er helt 

entydige. 

”Erhvervsuddannelsens kompetencemål og -krav giver ikke altid mening – det gør de altså ikke. Det kan jo 

godt være skrevet på en kringlet måde. Så må man lave et lille stykke benarbejde der for ligesom at se, nå 

men hvad er et grundforløbsprojekt – det er en rapport og det er en praktisk opgave, kan jeg ikke få til lov at 

se det, så jeg ved, hvad er målet. Men når man går helt ned i kompetencemål og alt sådan noget, og går ind 

i deres elevplaner og ser, hvad det er de skal kunne – så langt ville jeg måske ikke gå. Jeg ville måske holde 

det nede på et lidt andet niveau, altså sådan rent fagligt – hvad er det de skal kunne – og så lade være med 

at læse for meget tekst […] Der må man jo prøve at se om man kan hive nogle erfaringer og noget hjælp 

inden for erhvervsskolerne.” 

Brug dit netværk, tag kontakt til en relevant person på erhvervsuddannelsen, og lad være med at gå helt 

ned i de mindste detaljer. Det vigtige er at få en fornemmelse for, hvad der i praksis skal til for at bestå et 

grundforløb, og det kræver, som Thomas siger, et lille stykke benarbejde, men til gengæld skulle det gerne 

give en mere fagligt og praktisk relevant indsigt i kompetencemål mv. Derudover kunne det måske også 

være et udgangspunkt for at starte et samarbejde op. I hvert fald lægger Thomas vægt på, at kendskabet er 

mere end at kende målene – det er også netværk og kendskab til skole- og læringskultur; at man på hver 

side har et vist kendskab til hinandens dagligdag i værkstedet/på skolen. 

”Det vigtigste er, at når han eller hun ringer, så ved jeg præcist hvem det er. At man får noget kendskab til 

hinanden, og hvad det er for noget arbejde, man laver. Både pædagogisk men også fagligt – altså hvad er 

det for nogle holdninger, man har […]Vi er jo alle sammen pædagoger, men der er jo nogle, der er mere 



pædagogiske end andre […] Jeg synes, det er vigtigt, at, at man har de samme pædagogiske holdninger til, 

at det også er vigtigt at tage hånd om dem, som ikke lige kan gøre det den traditionelle vej. […] Jeg synes 

også, det er meget vigtigt, at erhvervsskolelærere har en realistisk forståelse af, hvad et 

produktionsskoleværksted er og kan. At man måske inviterer nogle af de mennesker ud, der arbejder på en 

erhvervsuddannelse, så de rent faktisk kan se, hvad er det egentlig talt, der foregår her. Fordi hvis de ikke 

ved, hvad det er, de sender deres elever ned til os for, og hvad det er, vi laver, så har man jo ikke noget 

respekt og ikke noget kendskab for det arbejde, der bliver gjort, og man aner måske ikke, hvad det er, der 

bliver gjort. Det kræver, at man på begge sider af nettet ved, hvad er det egentlig talt at vi hver især laver, 

for at man kan overhovedet have et samarbejde. Altså, det nytter jo ikke noget, hvis jeg sender dem derind 

uden at vide hvad fa’en det egentlig talt er de laver” 

I stikordsform lægger Thomas særlig vægt på følgende punkter ift. et velfungerende samarbejde: 

 Hellere få men gode samarbejdspartnere end mange løsere forbindelser 

 Fælles grundholdning (pædagogisk og menneskeligt) 

 Personligt og ’praktisk’ kendskab 

 Dialog – tal sammen! 

På autoværkstedet fornemmer man generelt en ’værksteds-stemning’ med indforstået jargon, og hvor 

deltagerne er koncentreret om at løse opgaverne. Det er helt i overensstemmelse med Thomas’ 

værkstedspraksis: Det måske allervigtigste for ham er, at det ligner et ’rigtigt’ værksted mest muligt. 

”Det har været en meget stor kæphest for mig at få det til at ligne et rigtigt værksted så meget som 

overhovedet muligt, for at de ikke får sådan et chok, når de kommer enten ind på Teknisk Skole, og i 

særdeleshed også, når de kommer ud i den virkelige verden. At man ser – nå, det er sådan det hænger 

sammen. […] Jeg tror, eleverne bliver bedre af at man har en meget virkelighedsnær praktik. I stedet for at 

stå og skrue på en bil inde på en skole, som aldrig kommer ud – her er det virkelige menneskers biler og 

virkelige kunder, det er virkelige ting; det gør det meget håndgribeligt, tror jeg, både fysisk og psykisk at 

man ved, nå men tingene skal altså ud at køre og det skal altså være i orden.” 

Det værkstedsnære ligger både i den reelle produktion, men også i jargon, arbejdsgang samt i hierarkiet, 

hvor Thomas er lederen med den faglige kunnen, og hvor lærlingen fungerer som en slags assistent, og 

videre ned, hvor den mere erfarne deltager støtter den mindre erfarne. Begrundelsen for at søge det 

virkelighedsnære og ægte værkstedspræg, ligger jo i selve produktionsskoletanken – læringsfællesskabet 

omkring det praktisk arbejde i reelle produktioner. Det har altså (også) at gøre med læring. Noget af det, 

Thomas peger på, deltagerne lærer på hans værksted, er – selvfølgelig – en række automekaniker-

færdigheder. Thomas forsøger at tilrettelægge sin værkstedpraksis således at deltagerne oplever en 

rotation i opgaverne, men bredden i de opøvede færdigheder vil i sagens natur afhænge af, hvilke 

produktioner, der kommer ind, samt hvornår og hvor længe den enkelte deltager er på værkstedet.  

”Jeg prøver at tilrettelægge det sådan, at deltagerne hver især får lov til at lave de opgaver, som de måske 

ikke har prøvet før – sådan så det ikke er de samme mennesker, der hver dag står og skifter dæk, de samme 

mennesker, der hver dag laver bremser og udstødning, men at vi prøver ligesom at få roteret lidt i det […] 

Men altså prøver at give dem noget ansvar og sige: ’nu er det altså jeres ansvar, at det her bliver lavet 

ordentligt, nu går I i gang!’. Selvfølgelig er det i sidste ende mit ansvar – det vil det altid være – men hvis 



man ligesom siger: ’prøv at høre, nu er det jer, der har teten. Hvis der er noget, spørger I selvfølgelig bare, 

men prøv lige selv at gå i gang uden at komme hen og spørge i løbet af 2 minutter’” 

Thomas har altså øje for at deltagerne også skal lære de helt konkrete mekanikerfærdigheder, men det er 

ikke et mål for ham, at deltagerne skal kunne vinge så mange grundforløbs-kompetencemål af så muligt i 

løbet af deres produktionsskoletid.  

”Altså når man ved, hvad de skal kunne af kompetencemål og alt sådan noget, så kan man jo bruge 

indholdet til at få det til at løbe så tæt ved siden af hinanden som muligt. At man så ikke har været et helt 

grundforløbspensum igennem på Produktionsskolens værksted – det kommer man nok aldrig til. Det er ikke 

det, jeg stræber efter på den måde. Jeg stræber efter, at det de nu lærer – det har de lært ordentligt.” 

For Thomas handler det ikke om allerede i autoværkstedet at løbe grundforløbspensum igennem bedst 

muligt – det er ikke måden at klargøre de unge til teknisk skole på. Derfor er der en række andre aspekter, 

Thomas peger på ved siden af de rent faglige gevinster: Det handler overordnet set om at modne den 

enkelte unge, således at vedkommende selv kan ’tage teten og ikke komme og spørge i løbet af 2 minutter’, 

som Thomas udtrykker det. Og det handler om, at den unge bliver skarpere på, hvad det vil sige at arbejde 

på et autoværksted, ikke alene for at kvalificere hans uddannelsesvalg, men også som en mere dybtgående 

forberedelse til skole og læretid. Som en slags opbygning af en værkstedsidentitet, der på den ene side kan 

styrke den unge gennem grundforløbet – der måske er mere skoleagtigt end værkstedsagtigt – og på den 

anden side kan bygges videre på i læretiden. Thomas’ store viden om grundforløb og kompetencemål 

bruges altså ikke til at pege hans værksted i samme retning – tværtimod er han sig meget klart bevidst, at 

værkstedet ikke skal blive en teknisk skole i miniformat. 

”Jeg vil gerne have det ligner et rigtigt værksted, men det gør det selvfølgelig ikke inde på Teknisk Skole. 

Men [eleverne] ved også godt – og jeg siger også til dem – at I skal altså være klar over, når I kommer 

derind, så er det altså ikke helt det samme som at være her. Så det er lige så meget, at man mentalt 

forbereder sine elever på, at det er altså ikke sådan, det er derinde. Men du skal tænke på, nu har du set, 

hvordan man gør i virkeligheden, og det skal du selvfølgelig bruge dine erfaringer til, når du kommer ind på 

Teknisk Skole, ikke. Men det er lige så meget, at når de forhåbentlig får en læreplads og de kommer ud på et 

lærested, og de ved, når jeg siger fx til dem: ’nu kan I godt lige finde en kost og så komme i gang med at 

feje, og hver fredag skal I vaske gulv’ og alt sådan noget, det er meget normalt, eller lave en kande kaffe. 

Altså, sådan nogle ting skal de lære, så de ved, at når de den dag får en læreplads, så løber de ikke 

skrigende bort. Så det er måske lige så meget en klargøring til bagefter – til lærepladsen […] Jeg har sagt til 

mange af dem, der kommer: ’I skal regne med, at grundforløbet tager altså lidt tid, og det går meget 

langsomt derinde, og det er måske ikke det mest spændende, men for enden af vejen, der er der måske en 

læreplads, og der kommer I ud og være her hver dag, altså ligesom at være her hver dag – bare endnu mere 

travlt. Så det er det, I skal tænke på’. For man kan ikke klargøre dem til en Teknisk Skole – det ville være en 

falliterklæring for mig at gøre præcis som de gør inde på Teknisk Skole” 

Hans ambition er at opbygge et værksted, der tegner et klart billede for deltageren om livet efter 

grundforløbet, dvs. om læretid og svendetid. Udover også at give deltagerne konkret faglige kundskaber 

med til grundforløbet, modner Thomas dem ved at skærpe deres fornemmelse af målet med et 

grundforløb. Så når de ind imellem oplever grundforløbet som kedeligt eller skoleagtigt – så ved de, hvorfor 



de går der, og de husker måske Thomas’ ord: ’For enden af vejen, der er måske en læreplads, og der 

kommer I ud og være hver dag, altså ligesom at være her hver dag – bare endnu mere travlt’. 

 

Care service og SOSU-værksted, Århus Produktionsskole. Værkstedsleder Camilla Jordt 

 

”Det kan altid blive bedre; det er vores filosofi!” 

På Care-værkstedet begynder dagen med morgensamling 

kl. 8.00, hvor der efter morgenmotion – en gåtur i fælles 

flok – er morgenmad med tid til snak, beskeder samt 

fordeling af dagens opgaver. Værkstedet, der er en satellit 

til Århus Produktionsskole, ligger i Folkeoplysningens Hus. 

Værkstedet er todelt, idet man i kælderen af huset driver 

Café Nicolai, mens man et par etager ovenfor har nogle 

lokaler, hvor der arbejdes på en anden måde og med 

andre produktioner. Eleverne arbejder i skiftehold, 

således at den gruppe, der er i caféen den ene uge, 

arbejder i lokalerne ovenfor ugen efter og omvendt. 

Arbejdet i Café Nicolai er køkken- og servicearbejde, idet 

der dagligt laves mad, der sælges til caféens brugere. 

Arbejdet i lokalerne ovenfor varierer; en opgave er at 

forberede menuer, indkøb mv. til caféen, men derudover 

servicerer man ældre borgere og brugere af huset, bl.a. 

gennem en indkøbsservice og gennem træning med Wii. 

Derudover er der undervisning i relevant stof, fx 

kommunikation, hygiejne, sundhed, kost etc. I køkkenet er 

der evaluering efter frokost – hvordan smagte maden, 

hvordan gik arbejdet osv. – og ved dagens afslutning 

mødes begge grupper til en afsluttende snak om, hvordan 

dagen er gået.   

 

 

 

 

 

 

Om samarbejdet 

 

Camillas samarbejde med Social- og 
sundhedsskolen i Århus er primært 
omkring nogle meget velfungerende 
kombinationsforløb.  

Hun har ikke lærlinge, men hendes 
kollega, Lasse, der driver køkken/ 
servicedelen af Care-værkstedet har 
lærlinge under ordningen Produktions-
skolebaseret erhvervsuddannelse.  

Camilla lægger også vægt på det 
uformelle samarbejde, den personlige 
relation samt dialogen omkring 
konkrete unge, hvor man produktions-
skole og erhvervsuddannelse imellem 
taler om, hvad den unge vil profitere af 
– vel at mærke på lærerniveau. 



Camilla kendte ikke nævneværdigt til SOSU-skolen inden samarbejdet, og hun kendte heller ikke nogle 

lærere fra skolen. Samarbejdet opstod på lederinitiativ, og det havde sine vanskeligheder i startfasen 

”[I starten var] lærerne ikke særligt hooked på det her! Det var mere en ledelseslyst end det var lærerlyst […] 

Og vores første kombinationsforløb var også nærmest en katastrofe – fordi de havde jo bare lavet et 

grundforløb-light […] de [eleverne] sad der bare, og det var sådan tavleundervisning – det passede slet ikke 

til vores elever. […] Men vi kiggede hinanden dybt i øjnene, og blev enige om ’det måtte vi simpelthen kunne 

gøre bedre!’. Og det gjorde vi begge steder fra.” 

Fra den noget ujævne begyndelse og til det meget tætte samarbejde, der nu fungerer både på formelle og 

uformelle niveauer, er der sket meget, og Camilla giver en række begrundelser for den markante positive 

udvikling: 

”Vi har fundet de rigtige lærere. Det er altså et af de store succeskriterier! […] Det skal være dem, der 

brænder for de her lidt mere skæve og udadvendte elever, som ikke nødvendigvis synes det er så fedt at 

sidde og glo på en tavle hele tiden. […] Lærerne har været rundt på skolerne mange af dem […] og det er da 

det, der har flyttet dem også i starten, tror jeg […] De blev inviteret ud til os, når vi skulle holde et møde fx. 

[…] Så fik de lige set, hvordan eleverne rent faktisk fungerede i et andet set up end ude på SOSU-skolen […] 

Vi har fået en koordinator på. Altså, vi har fået én vej ind, der er én der samler op på det hele – både for 

skolen, men også samler op på alle vores tilbagemeldinger. Hun har fuldstændig tjek på det hele. Og 

evaluering, evaluering, evaluering og evaluering! Altså, jeg ved ikke hvor mange år, vi snart har lavet det 

her, men vi evaluerer og vi evaluerer og vi evaluerer. Hvordan oplevede SOSU-skolen det, hvordan oplevede 

vores elever det, og så har vi faktisk hver eneste elev oppe at vende på det møde. Det kan altid blive bedre – 

det er vores filosofi!” 

Sammenfattende lægger Camilla vægt på følgende punkter: 

 Indsatsen er prioriteret på lederniveau. 

 Særligt tilrettelagte kombinationsforløb, der er skræddersyede til produktionsskolens elever. 

 Man har fra begge sider en fælles og meget tydelig og konstruktiv holdning til udvikling: Det kan 

altid blive bedre! 

 SOSU-skolen har ansat en koordinator, der varetager alle faser og aspekter af 

kombinationsforløbene, og som fx er tovholder på mødeindkaldelser etc. 

 Der har været fokus på at finde de rigtige lærere på SOSU. Antalsmæssigt er det få gennemgående 

lærere, som elever møder. Det er til gengæld lærere, der brænder for opgaven, og som kender 

produktionsskolen, fordi de bl.a. har været til møder på produktionsskolen. 

 Grundig evaluering på individniveau efter hvert forløb. 

 Udover det formelle samarbejde (kombinationsforløb og formel mødeaktivitet herom) trives det 

uformelle samarbejde: Der er dialog fra begge sider ift. konkrete unge og med henblik på at styrke, 

støtte og afklare den unge bedst muligt. 

 Samarbejdet giver gode resultater – og er dermed meningsfuldt – for både elever, SOSU-skolen og 

produktionsskolen. 

På spørgsmålet om, hvilken betydning et solidt kendskab til kompetencemål har, er det ikke noget, Camilla 

tillægger stor betydning. Til gengæld tillægger hun samarbejdet stor betydning – både i form af den 



personlige relation mellem produktionsskole og erhvervsskole, og i form af et rimeligt skolekendskab begge 

veje. Og hun lægger vægt på, at skolerne bruger hinanden til elevens bedste, både fagligt og 

personligt/socialt. Når det ikke er så vigtigt for Camilla at have et indgående kendskab til 

kompetencemålene, skyldes det, at samarbejdet giver hende hvad hun har brug for – også ift. målene – og 

det endda konkret omkring den enkelte elev. Ydermere får hun gennem samarbejdet et stort kendskab til 

den skole- og læringskultur, hendes elever møder på SOSU-skolen. Tilsammen er det for Camilla sagens 

kerne, både ift. afklaring, og solid og tryg overgang fra produktionsskole til erhvervsskole. 

Det er tydeligt, at samarbejdet mellem Århus Produktionsskole og SOSU er meget velfungerende, og at 

kombinationsforløbene er særdeles givtige både for elevernes afklaring og for deres eventuelle overgang til 

SOSU-uddannelsen. Samarbejdet viser sig også at have stor betydning for værkstedspraksis, og faktisk får 

man indtryk af, at værkstedspraksis efterhånden er svært helt at skille fra samarbejdet, fordi 

kombinationsforløbene ’tages med hjem’:  

”Eleverne får et papir med tilbage, hvor der står ’vi vil mægtig gerne se dig enten på det næste grundforløb, 

eller lidt senere, når du har arbejdet med de og de ting. Og så synes vi også, du er rigtig god til de og de 

ting’. Så det er både sådan lidt positivt og lidt ’du skal lige arbejde lidt mere med det her’ […] Det er for mig 

et skidegodt redskab til at gå videre med dem; altså det der evalueringsskema, jeg får, om at eleverne skal 

arbejde med det og det, det får jeg jo, og det tager jeg med ind i vejledning, og siger: ’nå, der står, du skal 

arbejde lidt mere med din måde at snakke til andre mennesker på. Hvor kan vi dog gøre det hernede på 

vores værksted? Det kunne vi fx gøre når du står ved kassen [i caféen] – så kunne du være mere 

opmærksom på den måde, du fremtonede. Sådan at jeg kan konkretisere de ting i forhold til mit værksted; 

jeg får noget meget mere konkret, jeg kan arbejde med, og på den måde både kan afklare dem, men også 

gøre dem meget mere parate.” 

Kombinationsforløbene kvalificerer altså både værkstedspraksis og Camillas vejledning af den unge. Man 

kan spørge, om det tætte samarbejde har så stor indflydelse på produktionsskolen, at Camillas værksted 

bliver en ’mini SOSU-skole’? Det afviser Camilla.  

”Altså, SOSU-skolen kan gøre alt fagligt, jo […] de kan løfte dig fagligt, men de har ikke tiden til at gå ind på 

det sociale og personlige plan. […] Og det er det, vi kan […] Vi har jo noget længere tid med den enkelte elev, 

hvor vi har mulighed for at gå ind og arbejde. Og vi har ikke de der fagmål, vi har ikke et mål om at de skal 

have gennemgået det og det, og det skal de kunne så og så godt. Der er ikke et pensum, så vi kan jo 

graduere det alt efter, hvad for nogle elever, vi har lige her og nu, på en meget anderledes måde, end de 

kan derude […]Jeg tror, en af vores store fordele er, at vi har de her sådan lidt små hold, og bedre kan se alle 

eleverne i øjnene.” 

Camilla er sig altså bevidst, at hun som produktionsskole kan noget andet end SOSU-skolen. Ikke alene kan 

hun arbejde mere intensivt med det personlige og sociale (som vel nok er særligt vigtigt i SOSU-faget), men 

hun har også mere tid til rådighed med den enkelte elev, og er ikke bundet af pensum og kompetencemål. 

Hun kan agere i forhold til de elever, der er på værkstedet, og i nogen grad tilrettelægge arbejde og 

produktion efter dem. 

Samarbejdet omkring kombinationsforløb har konkret hævet gennemførselsprocenten på Social- og 

Sundhedsskolen, fortæller Camilla, og hun uddyber en del af baggrunden: 



”SOSU-skolen får fra dag 1 […] nogle elever, der faktisk kender skolen – de deltager fx om morgenen i 

morgenmadsspisningen sammen med grundforløbseleverne – så de kender reglerne og rutinerne. Så vores 

elever, der ellers er de lidt svage, de er lige pludselig de stærke, der kommer ind og kan hjælpe de andre lidt 

i gang. [SOSU-skolen] har meget mere ro på i starten på den måde […], og [eleverne] ved, hvad de går ind 

til.” 

Hjemme på Care-værkstedet, er det tydeligt i hele tilrettelæggelsen af værkstedspraksis, at eleverne skal 

videre i uddannelsessystemet, og at en stor del af dem går SOSU-vejen. Produktionsskolen fastholder sin 

egen identitet, men samarbejdet fastholder positivt produktionsskolen på den social- og sundhedsfaglige 

del: 

”I og med jeg jo har lidt fokus på, hvad det er, de skal opnå, og jeg jo også bliver mindet om det, hver gang 

de kommer tilbage med de der ting, så bliver jeg vel også fastholdt lidt i at det er vigtigt, de der ting, og 

hvor kan de opnå de kompetencer i mit værksted; altså, hvor har vi lige de der serviceting, hvor har vi lige de 

her ting, der handler om at kommunikere med mennesker – eller hygiejne er jo også en stor del […]Jeg kan 

jo også vide en gang imellem at jeg sender nogen af sted, og de har svært ved de og de ting, og så har jeg 

måske sagt det til dem. Men når der så kommer sådan et stykke papir fra SOSU-skolen, hvor de gerne vil 

hen, og hvor der står, at det skal de altså arbejde med; så bliver de sådan lidt mere ’nå, det er altså ikke kun 

dig, der siger det, Camilla… Okay’. ’Ja, men kan du se… kan du huske vi snakkede om…’ – så kan jeg 

fastholde det på den måde. Jeg tror, det er med til at fastholde den social- og sundhedsfaglige del.” 

På den måde kvalificerer samarbejdet ikke alene den enkelte elevs afklaring og overgang, det kvalificerer 

hele værkstedets praksis, når SOSU-skolens perspektiv helt konkret trækkes ind i værkstedet på individ-

niveau. Så bevidstgøres såvel elev som værkstedsleder om mål og krav på SOSU-skolen på en meget 

konkret måde, og værkstedsleder er derfra nødt til at kigge sig om i sit værksted efter produktioner, 

arbejdsopgaver, funktioner etc., der bedst muligt giver eleven mulighed for at træne og opøve det, der skal 

til for at kunne gennemføre SOSU-uddannelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Træværkstedet, MultiCenter Syd. Værkstedsleder Asger Hansen 

 

”Det skal være ordentligt – det prøver vi at lære vores elever!” 

På træværkstedet begynder dagen kl. 08.00 med en kort 

morgensamling. Der siges godmorgen, småsnakkes, 

mindes om at der er forældredag den efterfølgende dag, 

og til sidst spørges, om alle ved, hvad de skal lave. Det ved 

alle, og kort efter er der gang i værkstedet. De fleste 

arbejder parvis, nogle med at forarbejde tømmer til 

træplanker, der skal bruges til et hegn på skolen, andre 

arbejder med et stort træbadekar med ovn – et forsøg, 

der kunne munde ud i en produktion – andre igen lægger 

sidste hånd på nogle solide borde- bænkesæt og endelig 

er en elev ved at blive oplært i brug af en maskine. Der er 

mange ting i gang, og alle arbejder seriøst og 

koncentreret. Blandt værkstedets 12-14 elever er der også 

et par lærlinge. Det prioriterer man højt på hele skolen, og 

på hele skolen er det også vigtigt, at lærlingene har en 

anden status – ikke alene i kraft af deres større kunnen og 

faglighed, men også fordi de på en anden måde er en del 

af arbejdspladsen, og fx inviteres med på 

firmafodboldholdet. Som Asger udtrykker det, så er det 

mere personligt med lærlingene. Ved arbejdsdagens 

slutning samles alle i værkstedet igen, dels for at evaluere 

dagen, men også for at fordele opgaverne til 

morgendagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om samarbejdet 

Asger har flere lærlinge i sit værksted 
under ordningen Produktionsskole-
baseret erhvervsuddannelse. Multi 
Center Syd har været med i 
pilotprojektet, og det er et prioriteret 
indsatsområde på alle skolens 
værksteder. 

Asgers elever kommer også på 
kombinationsforløb hvis de kan 
profitere af det, men forløbene er 
endnu ikke helt optimale. 

Asger mener, kombinationsforløbene 
burde gå begge veje, således at 
erhvervsuddannelsen også sendte 
elever den anden vej; alle de elever, der 
er frafaldstruede, og som 
erhvervsskolen laver særlige klasser, 
BootCamps osv. for, kunne i stedet 
komme på kombinationsforløb på MCS. 

Asger lægger også vægt på den per-
sonlige relation – en erhvervsskole er 
ofte kæmpestor, og derfor er det ikke 
bare skolen, Asger skal samarbejde 
med, men lærere, han kan se i øjnene 
og hvor de gensidigt kan holde 
hinanden op på aftaler. 



Multicenter Syd prioriterer Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) meget højt, og på 

træværkstedet er der også lærlinge side om side med produktionsskoleeleverne. Det betyder bl.a. at 

værkstedslederne på værkstedet er fuldt opdateret på krav og mål på grundforløb, samt hvad der skal til 

for at bestå hovedforløbet. Det er direkte nødvendigt for at kunne tilbyde PBE, mens det i forhold til den 

almindelige produktionsskoleelev giver viden, kendskab og netværk til den skole, hvor de fleste af 

værkestedet elever skal videre til efter produktionsskolen. Men når talen falder på samarbejde, peger 

Asger straks peger på det personlige.  

”Den måde sådan noget samarbejde kommer i stand på, det er jo i virkeligheden på sådan en uofficiel 

måde. Det er jo ikke sådan at vi kalder sammen til store møder, hvor vi sætter os ned. Det er noget med at 

tage ud på skolen og hilse på lærerne, og gøre sig til et kendt ansigt, prøve at invitere dem herover og sådan 

nogle ting… Altså, det handler om at komme ud og få fat i de lærere, så man får et personligt forhold til 

dem. Fordi hvis de bare er derude som ’underviser A’ i 334, så kan jeg ikke tage dem seriøst – det er nødt til 

at være en tand mere personligt. Særligt fordi, derude virker det ikke altid så velorganiseret. Så derfor er det 

ikke dem som skole jeg skal have et samarbejde med, det er personen, jeg skal have et samarbejde med. 

Han skal have dårlig samvittighed, hvis han ikke giver mig, hvad han har lovet mig og omvendt. Det er 

sådan, at samarbejdet det kan fungere her.” 

Det lidt uofficielle, som Asger taler om, afspejles i, at en stor del af samarbejdet – som det vel er tilfældet 

de fleste steder – er det uofficielle, fx når Asger inddrager en relevant underviser på erhvervsskolen 

omkring en enkelt elev, der skal til at i gang med grundforløb, og sørger for overdragelse, måske laver 

aftaler om opfølgning etc.  Eller omvendt, når erhvervsskolelæreren kontakter Asger omkring en elev på 

grundforløbet, der er ved at falde fra, og som kunne profitere af et ophold på MCS. Her er det essentielt at 

få sat ansigt på, at få et kendskab til hinandens daglige opgaver, elever, rammer etc. Det skal gå fra at være 

et samarbejde mellem MCS og Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster (CELF), til at blive et 

samarbejde mellem Asger fra MCS og den og den konkrete lærer fra CELF. Og de to opbygger et kendskab 

til hinanden, og står personligt inde for, at en aftale er en aftale.  

Værkstedslederne på MCS’ træværksted er håndværkere med stort H! Det passer godt til en 

produktionsskole, der i det hele taget lægger stor vægt på produktion og kvalitet, og det er man ikke i tvivl 

om, når man lytter til Asger:  

”Opgaverne skal sgu være noget, man kan sætte en voksen mand til at lave […]Det skal være ordentligt! Og 

det prøver vi at lære vores elever. Også i forhold til håndværk og faglig stolthed. Det er vigtigt.” 

Det, der laves på hans værksted, det skal på i hvert fald to måder leve op til en håndværksmæssig standard. 

Først ved at være noget, man i ramme alvor kan sætte folk til at lave, og dernæst ved at kvaliteten på det, 

der laves skal være i orden. Men håndværk og faglig stolthed er andet og mere end reelle produktioner og 

kvalitet i arbejdet. Det bygger på noget andet og mere grundlæggende, som Asger og hans kollega Ken er 

meget bevidste omkring, og som de lægger stor vægt på i værkstedspraksis: 

”Vi prøver at tilbyde nogle opgaver på værkstedet, der indeholder de grundlæggende og bærende elementer 

i at blive en dygtig tømrer, ikke også. Men […] så kommer der jo en masse andet ind i. Vi er ved at snakke 

om at prøve at lave noget, der svarer til de 10 bud, som bare er de 10 bud for håndværkeren. Altså hvis man 

sørger for at leve op til de her 10 bud, så skal det nok gå, ikke også. Altså, det er jo en forudsætning at 



komme hver dag, og være aktiv hver dag, og der er en hel masse ting; at man klør sig selv i skridtet, når der 

går en dame forbi [Asger griner]. Der er mange ting, vi ligesom skal have presset ind i hovedet på dem – at 

hvis man vil være håndværker, så siger man ’ja’ til en eller anden livsstil, som Ken og jeg prøver at definere 

for dem, ikke også – i form af det, der sker ude på værkstedet.” 

Når man spørger Asger til, om og hvordan hans kendskab til og samarbejde med teknisk skole har haft 

betydning for værkstedspraksis, er han ikke i tvivl om, at det har det – men på forskellige måder: 

”Jeg har et meget klart billede af, hvordan undervisningen foregår på teknisk skole. Og det er klart, det kan 

jeg bruge i undervisningen hver dag – hvert sekund i virkeligheden. For vi kan ikke gøre nogen færdige selv 

her – de skal videre, ikke også. […] Så man er nødt til at tage ud og se […]hvordan Teknisk Skole, som man 

arbejder sammen med, laver deres projekter og sådan. Og så må det godt være sådan, at hvis de har en 

eller anden standard derude, at man på de projekter, vi selv laver, at man lige lægger en tand højere. Fordi 

så er det nemmere for vores elever at komme ud og være med til at lægge en høj standard.” 

Asger har – ligesom vi hørte det fra Thomas på Autoværkstedet – en klar bevidsthed om, at 

produktionsskolen pr. definition ikke er endestation. Eleverne skal videre, og derfor skylder man at gøre sig 

klart, hvordan deres sandsynlige næste destination er, for bedst at kunne forberede dem til det. Det er 

både kendskab til mål, men også hvordan arbejder man på teknisk skole, som Asger kan drage nytte af i sin 

værkstedspraksis. Uden at det fremgår af ovenstående citat, peger Asger på, at nogle arbejdsgange på 

træværkstedet tilrettelægges på samme måde som man gør på teknisk skole (det gælder fx et stort 

badekar, som de er ved at lave på værkstedet). Men derudover har hans kendskab yderligere forstærket 

den meget stærke bevidsthed om kvalitet – på træværkstedet må produkternes kvalitet gerne være af en 

højere standard, end de typisk er det på grundforløbet. Både ud fra den tidligere nævnte pointe, at 

værkstedets opgaver skal være noget, man anstændigvis kan sætte folk til at lave, samt at arbejdet og 

produktet skal være ordentligt. Men også med tanke på, at det efterfølgende vil være nemmere for 

eleverne at gennemføre uddannelsen på teknisk skole.  

Asger er sig altså meget bevidst om samarbejdets nødvendighed og relevans, samt at det medvirker til, at 

han er blevet skærpet på hvilken kultur, der skal være på hans værksted (og det er en anden kultur, end 

den han møder på teknisk skole). Han er sig også bevidst, at hans opgave er at forberede eleverne bedst 

muligt til videre uddannelse – overvejende teknisk skole – og at det rummer flere aspekter, nogle vigtigere 

end andre: 

”I forhold til Teknisk Skole, så kan man sige, at eleverne får selvfølgelig mange af de faglige kompetencer 

her; sådan en simpel ting som at folde en tommestok ud uden at knække den og sådan noget. Det står ikke 

som en pind i grundforløbet, det er klart, men det er en forudsætning for at kunne tage grundforløbet, ikke 

også. Sådan nogle helt grundlæggende ting – kunne tage et mål, kunne regne millimeter om til centimeter, 

centimeter om til millimeter, ikke gå i panik, når man støder på en eller anden – ikke en arbejdstegning, 

men en skitse, der bare er lavet på bagsiden af et stykke sandpapir. At kunne læse og tyde sådan noget, ikke 

også.” 

Det kompetencemæssigt løft – det være sig kompetencer, der rent faktisk er en del af kompetencemålene, 

andre faglige kompetencer, der tages for givet, fx at folde tommestokken ud, eller fortrolighed med 

arbejdsgange og -metoder – spiller en rolle ift. elevens muligheder for at gennemføre en 



erhvervsuddannelse. Men det er for Asger at se ikke den væsentligste læring, eleven tager med fra hans 

værksted:  

”Jeg ved bare, at det er god medicin at gå på arbejde hver dag! Ligesom et varmt bad virker hver gang, så 

har jeg en stærk tro på, at arbejde virker hver gang. Altså, vi har vores faglige kompetencetavler, men det er 

ikke sådan at jeg tænker, at inden en elev er klar til at komme på teknisk skole, så skal der være nogle af 

dem, der er vinket af, eller at nogle af dem er meget vigtige – sådan tænker vi det ikke. Det er måske i 

virkeligheden de der uformulerede 10 håndværkerbud… Det er noget med at leve op til dem. For mange af 

de ting, eleverne lærer her, dem vil de alligevel skulle lære på teknisk skole en gang til. Og bare fordi de har 

et godt kendskab til maskinerne her, så slipper de jo ikke for det der. Men [teknisk skole får] nogle mere 

parate elever. Der er ikke nogen, der siger, eleverne lever op til deres forestillinger om en superelev, men de 

er mere parate – det er der slet ingen tvivl om. Altså, de bliver vænnet til at gå i arbejdstøj, sikkerhedssko – 

alle sådan nogle normale ting for en håndværker. Det er på plads – det er hverdagen.” 

Igen peger Asger på håndværkeridentiteten, og herunder det at kunne begå sig som håndværker ud fra en 

forståelse af sig selv som håndværker. Og det spænder fra at se sikkerhedssko som det selvfølgelige fodtøj 

på værkstedet, over de 10 håndværkerbud, og til erfaringen af, hvad det vil sige at gå på arbejde hver dag, 

og den positive virkning, det har. 

 

Opsamling og anbefalinger 
Projektets formål ligger allerede i titlen: At forbedre produktionsskoledeltageres muligheder for at 

gennemføre en erhvervsuddannelse. Fokus har været på samarbejdet mellem produktionsskoler og 

erhvervsskoler, særligt produktionsskolelærernes viden om erhvervsuddannelsernes kompetencemål, samt 

hvordan og i hvilken grad denne viden kan inddrages i egen værkstedspraksis. Ud fra de tre skolebesøg og -

interviews, vil vi samle op på det foregående gennem de tre spørgsmål, vi indledte med: 

 Hvad skal der til for at opbygge et godt samarbejde mellem produktionsskole og 

erhvervsuddannelse? 

 Hvad betyder samarbejdet for værkstedspraksis? 

 Forbedrer samarbejdet produktionsskoledeltagernes muligheder for at gennemføre en 

erhvervsuddannelse? 

 

Hvad skal der til for at opbygge et godt samarbejde mellem produktionsskole og 

erhvervsuddannelse? 
Et kriterium for de tre valgte skoler var, at de alle har gode og velfungerende samarbejdsrelationer til en 

erhvervsuddannelse. Når det er sagt, er det ganske forskellige relationer, idet Care-værkstedet på Århus 

Produktionsskole er en del af et meget velfungerende samarbejde omkring kombinationsforløb, mens både 

autolinjen i Kalundborg og trælinjen på MultiCenter Syd også har kombinationsforløb, men i mindre 

målestok og mindre integreret i værkstedspraksis, men til gengæld har lærlinge på værkstederne. 



Sidstnævnte er dog kun indirekte relevant for undersøgelsen, idet fokus jo er på samarbejdets betydning 

for den almindelige produktionsskoledeltagers muligheder for at gennemføre erhvervsuddannelse. 

Sammenfattende har de tre besøg og interviews dog bragt en lang række pointer frem i lyset – pointer, der 

generelt er i tråd med nogle af erfaringerne fra projektets første del, nemlig temadagen i november 2011 

(jf. første rapport omkring projektet). I forhold til etableringen af samarbejde omkring 

kombinationsforløbene på Social- og sundhedsskolen i Århus, pegede Camilla på flere konkrete ting: 

 Ledelsesmæssig prioritet 

 Forløb, der er tilpasset målgruppen 

 Koordinator en kæmpe fordel 

 Evaluering 

 Gennemgående og engagerede lærere på forløbene 

En vanskelighed for produktionsskolen omkring kombinationsforløb er, at et forløbs succes forudsætter, at 

ikke blot produktionsskolen men i særdeleshed erhvervsskolen tager opgaven alvorligt, prioriterer den, 

sætter ressourcer af, og ikke mindst tænker målgruppen ind i forløbets tilrettelæggelse. SOSU-skolens 

forløb og samarbejdet omkring dem er et udtryk for, at der er en gevinst for alle parter, når det sker. Og det 

er et eksempel på i hvor stor udstrækning man faktisk kan integrere og samtænke indsatsen imellem 

produktionsskole og erhvervsskole – uden at produktionsskoleværkstedet mister sin identitet og egenart. 

Mere generelt omkring samarbejde og etablering af samarbejde, lægger alle tre værkstedsledere vægt på 

en række aspekter, særligt omkring den personlige relation og kendskabet til hinandens praksis: 

 Den personlige relation er vigtig, herunder 

o Fælles pædagogisk grundsyn 

o Kendskab til hinandens praksis / dagligdag 

o Se hinandens arbejdsplads / værksted 

 Dialog – tal sammen og brug hinanden formelt som uformelt 

 Ledelsesmæssig opbakning 

Endelig er de alle enige om, at det er vigtigt at kende den/de for sin branche relevante 

erhvervsuddannelse(r), og det gælder såvel skole- og læringskultur som konkrete kompetencemål. Hvad 

angår sidstnævnte er det dog ikke noget, en værkstedsleder på en produktionsskole behøver at kunne ned i 

mindste detalje. Der peges i stedet på, at man skal erhverve sig en fornemmelse af, hvad der skal til for at 

bestå grundforløbet – og i arbejdet med at erhverve sig den fornemmelse, kan man med fordel kontakte 

den relevante faglærer på erhvervsuddannelsen og tale med ham eller hende om, hvad der skal til for at 

bestå et grundforløb på den givne indgang. 

 

Hvad betyder samarbejdet for værkstedspraksis? 
Alle tre værkstedsledere er sig bevidste, at eleverne skal videre, og derfor er de også enige om, at det er en 

del af værkstedslederens arbejdsområde at sætte sig ind i, hvad eleverne typisk skal videre til – dvs. den 

eller de for værkstedet relevante erhvervsindgange. Det betyder: 



 Kendskab til erhvervsskolens rammer, dagligdag og pædagogik – ikke teoretisk, men helt praktisk: 

hvad er det for et lærings- og skolemiljø, eleven møder efter produktionsskolen? 

 Kendskab til kompetencemål, igen ikke strikte teoretisk, men praktisk og konkret: Hvad skal der til 

og hvad kræves der for at gennemføre et grundforløb? 

Det er forskelligt, hvordan samarbejdet påvirker værkstedspraksis i de tre skoleeksempler. Care-

værkstedets værkstedspraksis har et nærmest integreret samarbejde med SOSU-skolen i Århus gennem 

kombinationsforløbene, således at forløbet på produktionsskolen efter kombinationsforløbet i høj grad kan 

målrettes optag på SOSU-skolen. På Auto- og Træværkstedet er samarbejdet – når bortses fra 

lærlingeuddannelsen – omkring såvel kombinationsforløb, men i høj grad også det mere uformelle. 

Samarbejdets betydning for værkstedspraksis er her på to måder:  

a) I kraft af værkstedslederens kendskab til erhvervsuddannelsen, kan læringen i nogle 

sammenhænge gribes parallelt an, således at arbejdsgange og -metoder stemmer overens. Ofte vil 

eleverne også opnå dele af erhvervsskolens kompetencemål allerede i produktionsskoletiden, og 

dertil også en række andre fagkompetencer, som er relevante på en erhvervsuddannelse. 

b) Gennem samarbejdet er værkstedsledernes bevidsthed om produktionsskoleværkstedet som noget 

andet end erhvervsuddannelsens læringsrum blevet yderligere skærpet. Et rum uden pensumkrav 

og med mere tid til den enkelte; på Auto- og Træværkstedet kom det til udtryk i bl.a. bevægelsen 

hen imod et ’rigtigt’ værksted, og i Asgers tanke om de 10 håndværkerbud. 

Det er en både klar og bemærkelsesværdig pointe, at prioriteringen af de to aspekter er entydig: 

Sidstnævnte (b) prioriteres højere end (a), dvs. værkstedslederne lægger større vægt på at udvikle og 

modne eleverne, end at klæde dem på med flest mulige fagkompetencer! Her er der imidlertid nogle 

sammenhænge der er vigtige. For værkstedsledernes afstandtagen fra at fokusere primært på de faglige 

kompetencer til fordel for mere diffuse størrelser som et ’rigtigt’ værksted og 10 håndværkerbud, skal jo 

ikke forstås i retning af, at det faglige ikke fylder så meget på fx Autoværkstedet på Kalundborgegnens 

Produktionsskole eller Træværkstedet på MultiCenter Syd. Snarere tværtimod – der bliver arbejdet seriøst 

og med en høj grad af faglighed og fagligt fokus. Det er mere komplekst end som så. Sammenhængen 

består i, at værkstedsidentitet, 10 håndværkerbud osv. hele tiden har fag og praksis som omdrejningspunkt. 

Dvs. det eksisterer ikke adskilt fra det praktiske læringsfællesskab og som sådan heller ikke adskilt fra det 

faglige, men det læres netop gennem arbejdet og herunder gennem fokuseringen på faglig kvalitet og 

grundighed! Som sådan er prioriteringen ikke en mere eller mindre tilfældig afstandtagen fra fx pensum 

eller store klasser, ligesom det heller ikke er en fiks ide om at ville gøre tingene på sin egen måde. Det er i 

virkeligheden en skærpelse i retning af selve kernen i produktionsskolens pædagogiske praksis. Praktisk 

arbejde og produktion som grundlaget for læring, og det i et forpligtende arbejdsfællesskab, som et 

værksted er – fordi det er et ideelt middel til dels det faglige, dels det mere og andet og underliggende: 

udviklingen og modningen af elevens værkstedsidentitet. Med andre ord: Den faglige udvikling, men koblet 

med den personlige og sociale udvikling. 

 



Forbedrer samarbejdet produktionsskoledeltagernes muligheder for at 

gennemføre en erhvervsuddannelse? 
Der kan siges mange ting om, hvad der forbedrer unges mulighed for at gennemføre en 

ungdomsuddannelse, og neden for er væsentlige pointer fra de tre skolebesøg sammenfattet. I og med 

spørgsmålet er så generelt, samt at værkstedspraksis har vist sig at være influeret af samarbejdet, men 

også på måder, der forstærker værkstedets egen identitet, bliver pointerne i nogen udstrækning meget 

generelle. Derfor samles de afslutningsvis op i en perspektivering gennem begrebet uddannelsesparathed 

sådan som Hanne Kristensen Paustian fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i sit oplæg på temadagen i 

november 2011 fremlagde det. Hun gjorde opmærksom på 4 elementer, der tilsammen gør 

uddannelsesparathed: (1) jeg kan (2) jeg vil (3) jeg kommer (4) jer er til at omgås. 

Men først de tre skolebesøg og interviewene med de tre værkstedsledere. De peger på, at inden for tre 

aspekter løfter samarbejdet og værkstedspraksis produktionsskoledeltagernes muligheder for at 

gennemføre en erhvervsuddannelse, nemlig overgang, afklaring og kompetencer:  

Overgang:  

 Kombinationsforløbene – særligt de velfungerende som på SOSU-skolen, Århus – fungerer næsten 

som en brobygning, der letter overgangen fra produktionsskole til erhvervsuddannelse. 

 Værkstedslederens kendskab til erhvervsuddannelsens mål og skoleform støtter elevens overgang, 

idet værkstedslederen kan forberede, afstemme forventninger osv. hos eleverne. 

 Overgangen fra produktionsskole til erhvervsskole og videre til læreplads foregribes gennem den 

stærke værkstedskultur på auto- og træværkstedet, hvor eleven lærer at begå sig i en 

værkstedskultur (hierarki, jargon osv.). 

Afklaring: 

 Kombinationsforløbene – igen: særligt de velfungerende som på SOSU-skolen, Århus – er med til at 

afklare eleverne, fordi de giver en præsentation og forsmag på, hvad det vil sige at gå på 

erhvervsskolen. 

 Opbygningen af en værksteds- og håndværkeridentitet afklarer eleven ift. hvorvidt vedkommende 

faktisk kan se sig selv og vil uddanne sig inden for det givne fag, samt hvad det indebærer. 

Kompetencer: 

 På Care-værkstedet kan eleverne støttes i præcist de kompetencer, som SOSU-skolen i løbet af 

kombinationsforløbene vurderer, er relevante for at komme godt gennem erhvervsuddannelsen. 

 På Auto- og Træværkstedet opøves formelle kompetencer – dog ikke systematisk som et pensum, 

der skal gennemføres, idet der jo lægges vægt på at læring følger af produktion, samt at det er 

vigtigere at lære tingene ordentligt, frem for at vinge pensum af. 

 På Træværkstedet lægges også vægt på de uformelle værkstedskompetencer: at håndtere 

tommestok, at bære sikkerhedssko o.lign. 

 



Det er altså på flere måder og niveauer et godt samarbejde og en god værkstedspraksis forbedrer elevernes 

muligheder for at gennemføre erhvervsuddannelse – og uden at Paustians fire elementer nødvendigvis er 

eneste model for uddannelsesparathed, så er det en pointe, at overgang, afklaring og kompetencer styrker 

alle fire elementer: 

 

Jeg kan Elevens faglige kompetencer løftes på produktionsskoleværkstedet og desuden 

styrkes faglige kompetencer gennem indsigten i arbejdsgange osv. 

Jeg vil Eleven har fået en indsigt i den branche og det fag, der så at sige gemmer sig under 

uddannelsen. Ydermere er elevens selvforståelse og identitet formet i retning af den 

pågældende faglighed, dvs. det er et modnet uddannelsesvalg 

Jeg kommer På forskellige måder indføres eleverne i kulturen og de koder, der ligger i den – det 

gør de på kombinationsforløbet, hvor de oplever måltider, dagsrytme, jargon, 

påklædning, indretning osv. på SOSU-skolen, men det gør de også på både Træ- og 

Autoværkstedet, hvor arbejdsopgaver, jargon, hierarki osv. ligner det rigtige 

værksteds. Det giver eleverne bedre muligheder for at bryde de koder, de møder 

både på erhvervsuddannelsen og efterfølgende på lærepladsen. Ikke blot faglige men 

også kulturelle. 

Jeg er til at omgås Det gælder på enhver produktionsskole, at social adfærd opøves og styrkes på mange 

måder, fx ved fælles måltidssituationer, og ikke mindst i den enkelte 

værkstedspraksis, hvor det praktiske arbejde sker i et socialt arbejdsfællesskab. 

Paustian gør ydermere opmærksom på, at ud fra såvel hendes erfaringer som en rundspørge blandt en 

række erhvervsskoleledere, er to af de fire elementer mere væsentlige, nemlig ’jeg vil’ og ’jeg kommer’. 

Altså forstået på den måde, at såfremt eleven vil (dvs. ved, hvorfor han eller hun har valgt den uddannelse 

og rent faktisk er determineret på at blive fx tømrer) og kommer (dvs. magter at møde hver morgen og kan 

trives på uddannelsesinstitutionen), så er der et godt fundament for erhvervsskolen at arbejde videre ud 

fra. Ud fra nærværende tre skoleinterviews peger det i retning af, at produktionsskolerne forbedrer de 

unges muligheder set inden for alle fire elementer af uddannelsesparathed. Men prioriteringen af den 

pædagogiske praksis, hvor der ikke alene arbejdes fagligt, men hvor det personlige og sociale drages ind i 

det faglige, således at der arbejdes med at udvikle ikke blot fagkompetencer men fagkultur samt 

derigennem at udvikle den unges selvforståelse. Med andre ord: prioriteringen synes at være i tråd med 

Paustians pointe, idet produktionsskolens rammer og praksis i særdeleshed styrker den unges vilje til den 

pågældende uddannelse samt den unges muligheder for at holde fast i at komme.  

 


