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Projekt Nye Spor til Teknik er et projekt på Korsør ProduktionsHøjskole i 
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Projekt Nye spor til teknik

Forord

Da DI-projektet Nye Spor til Teknik startede i begyndelsen af 2013, indførte man 
på Korsør Produktionshøjskole en ny måde at tænke på for at få flere til at gå i 
gang med en teknisk erhvervsuddannelse. 

Under arbejdet med produktionen på skolens 10 værksteder får eleverne mulig-
hed for at prøve et eller flere fagområder i situationer, hvor der laves noget, og 
hvor de får en reel oplevelse af, at det, der foregår, kan være spændende.

Hvis den unge beslutter sig for en bestemt uddannelsesretning, og man på 
produktionsskolen mener, at den unge både vil og kan gennemføre en erhvervs-
uddannelse, så garanterer man fra skolens side, at den unge vil blive fagligt godt 
klædt på og dermed blive i stand til komme i gang med uddannelsen. Sammen 
med den unge bliver der satset på praktiske erfaringer gennem arbejdet i produk-
tionen og en udvikling af den unges kompetencer, der dokumenteres løbende.
På produktionsskolen holder man altså de unge fast i den retning, som de har 
begivet sig ud på – mens man tidligere kunne være tilbøjelige til at give efter 
f.eks. når den unge ville vælge noget andet – skifte spor – uden at det beroede på 
faktiske erfaringer. 

Som led i projektet intensiveredes på bl.a. metalværkstedet skolens pædagogiske 
omdrejningspunkt: Reelle produktioner og arbejdsopgaver, der stiller de unge 
overfor praktiske og konkrete udfordringer med læringsmæssige muligheder og 
udfordringer. 

Med en ekstra værkstedslærer blev professionaliseringen på værkstedet styr-
ket, mht. mere avancerede arbejdsopgaver og høj arbejdsmoral, så værkstedets 
samlede miljø kom tættere på et ordinært værksted. De to lærere skulle altså både 
bruge kræfter på at tage nye produktioner ind, planlægge arbejdsopgaver med 
læringsmæssigt indhold og bruge mere tid på den enkelte elev. 

Erfaringerne med Projekt nye spor til teknik har ført til udvikling af en model for 
Målrettede Forløb, der skal kvalificere til optagelse og start på en erhvervsuddan-
nelse – en model, hvis vigtighed er specielt aktualiseret af den EUD-reform, der 
træder i kraft i august 2015.

EUD-reformen er en stor udfordring til hele produktionsskolesektoren: Opgaven 
er nu at gennemføre sådanne Målrettede Forløb for alle de mange produktions-
skoleelever, der for fremtiden ønsker at starte på en erhvervsuddannelse, og som 
derfor skal leve op til de nye og skrappere krav, der stilles for at få adgang til at 
starte på grundforløb 2 (GF2) på en erhvervsuddannelse.
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Sideløbende med afprøvning og videreudvikling af de Målrettede Forløb i selve 
projektet har Korsør Produktionshøjskole i samarbejde med Produktionsskolefor-
eningen beskrevet modellen for at kunne præsentere den for og udbrede dens 
anvendelse til samtlige produktionsskoler. 

En kort oversigt over modellen for de Målrettede Forløb kan ses på side 15.

Om samarbejdet mellem  
produktionsskole og erhvervsskole 

”Når vi hjælpes ad på tværs af skoleformerne, så kan vi motivere de unge 
til uddannelsesvalg, der også giver dem succes videre frem i livet. Af de 
tre drenge, var det formentlig kun Nicklas, der havde søgt ind på vores 
smedeuddannelse. Nu kan vi gøre dem alle tre til smede, fordi Korsør 
ProduktionsHøjskole har gjort så glimrende et forarbejde. Det har været 
hele kernen i projektet at vise, hvordan vi som forskellige skoleformer kan 
arbejde sammen til gavn for de unge.”   
Mette Tram Pedersen, Vicedirektør på Selandia

”Samarbejdet mellem os og erhvervsskolen Selandia er eksemplarisk 
indenfor metal og teknik. Der er gensidig respekt for hinanden. Det er en 
respekt, der bygger på viden og forståelse for hvad vi hver især er gode til. 
Overordnet har vi en fælles mission, vi ønsker, at flere unge tager en er-
hvervsuddannelse, og her har vi særligt fokus på metal og teknik området”
Gert Møller, Forstander på Korsør ProduktionsHøjskole
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Tre unge på Projekt nye spor til teknik

Dette er historien om 3 unge fra produktionsskolens metalværksted og om deres 
erfaringer med og vej gennem projektet fra produktionsskole til erhvervsuddannelse, 
belyst ved interviews med dem selv og de lærere og vejledere m.fl., som har været 
involveret undervejs.

Uden den målrettede indsats, som kendetegner projektet, var det formentlig kun den 
ene af de 3 unge, der havde søgt ind på smedeuddannelsen. Nu er de alle 3 godt på vej 
i uddannelsen med baggrund i den målrettede faglige og personlige forberedelse, de 
har gennemgået på produktionsskolens metalværksted.

Nicklas, Mike og Frederik – 3 unge på Projekt nye spor til teknik
I august 2013 begyndte Nicklas og Mike på produktionshøjskolens metalværk-
sted. De kom begge direkte fra folkeskolens 9. klasse, og kendte hinanden herfra. 
De var begge skoletrætte og havde haft en del fravær i folkeskolen. Nicklas var 
tilknyttet en mentor. De havde begge haft fritidsjobs, hvor de havde været stabile 
og vellidte. Begge ville gerne arbejde med noget praktisk og havde rodet med 
knallerter og værktøj i fritiden. De havde begge metalværkstedet som deres første 
værkstedsønske, og det var knyttet direkte til et uddannelsesønske. Nicklas ville 
gerne uddannes til smed. Mike overvejede om det skulle være mekaniker eller 
noget med metal, han ville uddannes til. 

En måneds tid senere begyndte Frederik på metalværkstedet. Efter folkeskolens 
9. klasse var han begyndt i 10. klasse for at få tid til at finde ud af, hvad han ville. 
Han fandt imidlertid hurtigt ud af at 10. klasse lignede den øvrige tid i folkeskolen: 
Man stod op og gik i skole, bare for at finde ud af, at man skulle sætte sig ned og 
blive siddende resten af dagen. Det var i al fald ikke det, han ville. 
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Ved indskrivningen på produktionshøjskolen var hans formål med forløbet at 
”arbejde og lære frem for at sidde og modtage undervisning”. Frederik kom på 
metalværkstedet, fordi det var der, der var plads. Men han opdagede meget 
hurtigt, at det var spændende at arbejde med metal og lære at bruge forskellige 
maskiner og værktøj. 

Alle tre var i begyndelsen ustabile, hvad angik fremmøde. For Nicklas og Mike 
blev det ret hurtigt bedre, men Frederik blev ved med at være ustabil på trods af 
jævnlige samtaler med lærerne og vejlederen om vigtigheden af at komme hver 
dag. Alligevel var der ikke tvivl om, at Nicklas, Mike og Frederik ville profitere af 
Projekt nye spor til teknik. De havde interesse for faget, og deres hænder ’vendte 
rigtigt’, som lærerne siger. Et år senere, i august 2014 begyndte de alle tre på Tek-
nik og Metalskolen på Selandia med det formål at blive klejnsmede.  

På produktionsskolens metalværksted
Nicklas, Mike og Frederik kom til at arbejde med mange forskellige produktioner 
på metalværkstedet. Der blev lavet metalrammer til højbede, fodboldmål, grill og 
borde til planter i et orangeri. Partiet Venstre fik fremstillet en række stålkraner i 
partiets farver, der skulle bære deres bannere, alt imens der også skulle arbejdes 
med interne opgaver på skolen.

Nicklas Christensen begyndte på Korsør ProduktionsHøjskoles metalværk-
sted i august 2013. Straks efter starten på produktionshøjskolen blev Niclas 
indskrevet på Projekt nye spor til teknik.
I september 2014 begyndte Nicklas på Teknik og Metal skolen på Selandia 
i Slagelse med det formål at blive klejnsmed. I december 2014 var Nicklas 
færdig med sit grundforløbsprojekt.
Nicklas siger om uddannelsen: Altså, jeg har i al fald lyst til at gennemføre 
det her og komme ud med et svendebrev. Jeg har ikke det helt store problem 
med at komme op om morgenen og møde tidligt, hvis det er det, der skal til, 
så jeg gennemfører det!
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Nicklas og Mike blev med tiden nogle af de elever på metalværkstedet, der kend-
te arbejdsgangene og kunne tage ansvar for opgaver, der skulle laves og afleveres 
til kunder. Det at få ansvar for et stykke arbejde, har været betydningsfuldt. At 
man bliver set som en, man kan regne med. Mike siger, at det bliver man stolt 
over, og det giver en lyst til at påtage sig mere ansvar. 
Noget af det fede ved arbejdet, var at lave noget, der skulle bruges rigtigt. Læ-
rerne på værkstedet fortæller at Frederik tog et kvantespring, da han første gang 
skulle aflevere noget til en kunde og forlange en bestemt pris for det. Så beslut-
tede han selv lige at pudse det en ekstra gang. Nicklas påtog sig også hurtigt, at 
hjælpe nye kammerater på værkstedet, der ikke var rigtigt inde i tingene endnu. 
Som han selv siger: ”Man havde jo også selv været ny en gang.” 

Når de tre skal beskrive deres tid på metalværkstedet, så er det gennemgående 
træk, at de har lært en masse fagligt. Som Mike siger: ”altså da jeg startede nede 
på produktionshøjskolen, da vidste jeg ikke, hvordan man brugte et svejseværk. 
Jeg vidste ikke, hvordan man brugte noget som helst. Da jeg gik ud fra produkti-
onshøjskolen, da kunne jeg jo nærmest det hele, da havde jeg fået lov til at bruge 
alle maskiner og værktøj.”

På produktionshøjskolen bruger alle værksteder kompetencetavler. De angiver 
hvad eleverne kan indenfor værkstedets faglige discipliner og på hvilket niveau. 
Tavlerne var også med til at synliggøre drengenes udvikling for dem selv. Som 
Nicklas siger: ”Man kunne følge forbedringerne fra man startede til slut, hvad man 
kunne blive bedre i, og hvad man var god i, og hvad man kan hjælpe andre med.

Mike Larsen begyndte på Korsør ProduktionsHøjskoles metalværksted i 
august 2013. Ligesom Nicklas blev Mike straks efter starten på produkti-
onshøjskolen indskrevet på Projekt nye spor til teknik.
I september 2014 begyndte Mike på Teknik og Metal skolen på Selandia 
i Slagelse med det formål at blive klejnsmed. I december 2014 var Mike 
færdig med sit grundforløbsprojekt.
Mike siger om sin faglige udvikling: Jeg kan se udviklingen, fra vi startede 
på produktionshøjskolen, og så til nu, altså da jeg startede nede på produkti-
onshøjskolen, da vidste jeg ikke, hvordan man brugte et svejseværk. Jeg vidste 
ikke, hvordan man brugte noget som helst. Da jeg gik ud fra produktionshøj-
skolen, da kunne jeg jo nærmest det hele, da havde jeg fået lov til at bruge alle 
maskiner og værktøjer.
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Forskellen på produktionsskolens metalværksted og teknisk skole
Ifølge Nicklas, Mike og Frederik er den store forskel mellem arbejdet på produk-
tionshøjskolens metalværksted og undervisningen på teknisk skole, at man på 
metalværkstedet arbejdede for rigtige kunder. Så snart man havde lært det helt 
grundlæggende: klippe ud og svejse sammen, kom man i gang med at arbejde 
sammen med mere erfarne elever om kundeopgaver, f.eks. fremstilling og opsæt-
ning af nødtrapper. Det var da også de konkrete arbejdsopgaver, der overbeviste 
dem om, at det var klejnsmede, de ville være. 
At de lærte så meget på produktionshøjskolen betød, at det godt kunne føles lidt 
som at starte forfra på teknisk skole, hvor man skal lave en lang række grund-
læggende øvelser. Det har nu ikke slået de tre ud af kurs. De må bare, som Mike 
udtrykker det, ’bide i det sure æble’. Og så kan de se, at de trods alt også forfiner 
nogle af deres teknikker.

I starten var grundforløbet struktureret med skiftevis en uge på smed og en uge 
på industritekniker. Selvom de alle tre vidste, at de ville være smede, så syntes de, 
det var fedt at lære andre ting også, f.eks. at dreje inde hos industriteknikerne.
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At holde ved…
På Mike, Nicklas og Frederiks grundforløb på Selandia er mange allerede faldet 
fra, så hvorfor er det lykkedes de tre at holde ved? Spørger man dem selv, er de 
sikre på, at det forudgående forløb på produktionshøjskolen har haft betydning. 
Nicklas har haft lettere ved opgaverne på teknisk skole, og alt det han har lært 
på produktionshøjskolen har været med til at overbevise ham om, at det er den 
her uddannelse, han gerne vil have, og det hjælper ham igen til at fokusere på 
opgaverne. 

Mike fandt gennem de konkrete opgaver på metalværkstedet frem til, at det var 
klejnsmed, han ville være. Selvom han havde snuset til forskellige fag i brobyg-
ningsforløb, så var det noget helt andet på metalværkstedet, hvor man fik lov 
til at arbejde over længere tid med rigtige opgaver. Han lærte rigtig meget på 
produktionshøjskolen. Hvis han ikke havde haft den faglige ballast, ville han have 
arbejdet meget langsomt og være kommet bagud på teknisk skole.

Frederik mener at, uden året på produktionshøjskolen ville han hurtigt være kørt 
død i teknisk skole. På produktionshøjskolen fik han lov til at lære i sit eget tempo, 
og der var meget stor tålmodighed, også med hensyn til hans fravær. Året gjorde 
ham mere moden, og han fandt ud af, hvad han vil.     

I december 2014 afslutter Nicklas, Mike og Frederik deres grundforløb med et in-
dividuelt grundforløbsprojekt. Spørger man Jens Peter Christensen, deres faglæ-
rer og vejleder på Selandia, er han ikke i tvivl om, at de alle 3 består. Et par af dem 
endda med et meget fint resultat. Frederik og Mike laver hver et bålsted, Nicklas 
en bænk, hvor han også inkorporerer træ. Jens Peter Christensen fremhæver især 
Mike for hans omhyggelighed, sans for formgivning og færdigheder i også mere 
komplicerede pladeudfoldninger. 

Frederik Rasmussen begyndte på Korsør ProduktionsHøjskoles metalværk-
sted i september 2013. Efter ca. 1 måned på skolens metalværksted blev 
Frederik indskrevet på Projekt nye spor til teknik.
I september 2014 begyndte Frederik på Teknik og Metal skolen på Selandia 
i Slagelse med det formål at blive klejnsmed. I december 2014 var Frederik 
færdig med sit grundforløbsprojekt.
Frederik siger om at arbejde i metal: Jeg synes det var helt utroligt, hvad man 
kan med materialet, skære, samle, bukke, svejse, alle de forskellige ting, man 
kunne! Det synes jeg var fedt!
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Som faglærer og vejleder på erhvervsskolen er samarbejdet med produktions-
skolen vigtigt for at kunne gøre arbejdet godt. Jens Peter Christensen peger især 
på overleveringen fra produktionsskole til erhvervsskole. Især med unge, der kan 
have personlige udfordringer og meget fravær, hjælper en god overlevering ham 
til at vide, hvad han skal være opmærksom på. På den måde kan han være på 
forkant i forhold til at støtte eleverne. 
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Om at være uddannelsesparat

Indenfor erhvervsuddannelserne arbejder man i forbindelse med den nye EUD reform 
med 6 kriterier for eller aspekter af uddannelsesparathed. Det handler om: 
 • Viden om de krav, der stilles for at gennemføre uddannelsen
 • Være motiveret og have lyst til at lære
 • Være mødestabil og have lavt fravær
 • Være selvstændig og ansvarlig
 • Have samarbejdsevner
 • Have respekt for andre mennesker

Hvad siger Nicklas, Mike og Frederik om disse aspekter?

Viden om krav til gennemførelse af uddannelsen
 • Mike: Man skal være klar 
 • Nicklas: til at yde noget, og kæmpe
 •  Frederik: Man skal føle, at man er klar til at yde noget med det samme, og 

ikke tro, at det bare er et skoleforløb, hvor man kan gå og sjuske med det, 
indtil man skal ud i en virksomhed. Så bliver man bare en af dem, der kom-
mer til at droppe ud

 • Mike: Bare det, at du kommer hver dag, så lærer du noget

Være motiveret og have lyst til at lære
 •  Nicklas: Altså, jeg har i al fald lyst til at gennemføre det her og komme ud 

med et svendebrev. Jeg har ikke det helt store problem med at komme op 
om morgenen og møde tidligt, hvis det er det, der skal til, så jeg gennemfø-
rer det!

 • Mike: Selvom det kan være træls, så må man bide i det sure æble
 •  Frederik: Nu kan man mærke, at man står op til noget, man gerne vil lave, i 

stedet for at man står op for at vide, at man skal sidde ned igen hele dagen.

Være mødestabil og have lavt fravær 
 •  Mike: Hvis jeg kom for sent op, så kom jeg bare afsted så hurtigt som mu-

ligt, så var der jo ting, der skulle indhentes.
 •  Frederik: Man bliver lidt mere voksen, og nu kan man se at det er noget lort. 

Når man rent faktisk godt gider lære noget, hvorfor så ikke komme? Nu er 
man kommet lidt længere. Nu kan man se, at hvis man ikke snart får vendt 
det rundt, så går det galt.

  •   Nicklas: Man fik jo nok rimelig lang snor nede på produktionsskolen. 
   Men man ved jo godt, at hvis man er ude i en virksomhed og bliver væk  
   sådan en uge, så har de fundet en anden.
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Være selvstændig og ansvarlig
 • Nicklas: Det havde vi faktisk meget med nede på produktionshøjskolen
 •  Mike: Altså, hvis der kun var en lærer, og han skulle noget, så var det 

Nicklas og mig, der fik ansvaret, fordi de godt kunne stole på os. Vi 
skulle holde øje med de andre og hjælpe dem. De vidste, at vi kunne 
alle tingene, hvis der skulle bruges hjælp. Det betød meget for mig, 
at lærerne kunne se, at vi kunne noget. Så får man lyst til at tage mere 
ansvar.

Have samarbejdsevner 
 •  Nicklas: nede på produktionshøjskolen, der arbejdede Mike og jeg me-

get sammen. F.eks. var vi henne og hænge en nødtrappe op
 •  Mike: der var meget montagearbejde, der er man nødt til at være flere

Have respekt og forståelse for andre mennesker
 •  Nicklas: Også lige hjælpe dem i gang, når der startede nye. Hvis nu lære-

ren sad på kontoret. Så gik man selv hen og spurgte, om man skulle vise 
dem det. Vi fik jo også lidt hjælp, da vi startede.
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Målrettede Forløb – fra produktionsskole 
til erhvervsuddannelse  

Med EUD-reformen er opgaven som sagt nu at gennemføre målrettede forløb for 
de produktionsskoleelever, der for fremtiden ønsker at starte på en erhvervsud-
dannelse. 

Modellen, der er afbilledet på næste side, tager udgangspunkt i en situation, 
hvor den unge er afklaret mht. uddannelsesretning. Typisk er der for denne elev 
sket en forudgående faglig afklaring via det praktiske arbejde på et eller flere af 
produktionsskolens værksteder.

Målrettede forløb – ’G2 topmøde’ og revidering af forløbsplanen
Ved starten af det målrettede forløb afholdes et såkaldt ’G2-topmøde’, hvor det 
præcist afklares, hvilke forudsætninger der skal være på plads, for at den unge kan 
blive optaget på G2 inden for det valgte fagområde, og dermed hvad den unge 
skal lære under produktionsskoleopholdet inden start på erhvervsskolen. 
I denne forbindelse inddrages fagets varedeklaration, den unges forudsætninger i 
dansk og matematik, og hvad der i øvrigt er relevant i forhold til det konkrete fag, 
samt produktionsskolens helhedsvurdering af den unge.  

’G2-topmødet’foregår mellem produktionsskoleelev (i modellen kaldet deltager) 
og værkstedslærer samt evt. vejleder og lærer fra erhvervsskolen. På samme 
møde revideres forløbsplanen, hvori det målrettede forløb frem mod optagelse 
på G2 beskrives.

Overgang til erhvervsuddannelse via kombinationsforløb 
Eleven starter op på G2 på erhvervsskolen via kombinationsforløb, hvorved han 
eller hun i en overgangsperiode på op til 5 uger bevarer tilknytningen til produkti-
onsskolen, og hvorved erhvervsskolen får mulighed for at vurdere eleven. 
Kompetencebevis fra produktionsskolen inddrages i erhvervsskolens vurdering. 
Evt. prøve og samtale forud for adgang. 

Hvis eleven alligevel ikke viser sig at være klar til G2, vender hun eller han tilbage 
til produktionsskolen uden at have afbrudt et grundforløb.
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Model for de Målrettede Forløb

 
G2 – Topmøde
For deltagere, der er afklaret og vejledt mod erhvervsuddannelse
Hvad skal der arbejdes med under det målrettede forløb
• Fagligt
• Personligt/socialt
• Almenfagligt (dansk/matematik)
Deltagerens forløbsplan revideres

 
Målrettet forløb hen imod G2
Pba. den reviderede forløbsplan.
Elementer, der indgår/kan indgå, er:
• Værkstedsbaseret undervisning
• Undervisning efter anden uddannelseslovgivning
• Praktikophold
• Kombinationsforløb (primært som overgang)

 
Overgang via kombinationsforløb
Deltageren starter op på grundforløb 2 via kombinationsforløb.
• Erhvervsskolen får mulighed for at vurdere deltageren
• Inddragelse af kompetencebevis ift. vurdering
• Evt. prøve og samtale (ift. adgang)
•  Hvis deltageren ikke er klar, vender han/hun tilbage til produk-

tionsskolen uden at have brugt et forsøg



Produktionsskolen  
– en anden vej til uddannelse 

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

Produktionsskoleforeningen (PSF) 
Dæmningen 33, 2. tv 
7100 Vejle
Telefon: 7582 2055 
psf@psf.nu 
www.psf.nu  


