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Forord 
Produktionsskoleforeningen blev i november 2015 af Børne- og Undervisningsministeriet bedt om at udar-

bejde en desk report angående de meritgivende kombinationsforløb mellem produktionsskoler og er-

hvervsskoler. 

De meritgivende kombinationsforløb blev indført ved lov i 2007 efter en årrække med forsøg med brobyg-

nings- og kombinationsforløb mellem de to skoleformer. Dette intensiverede samarbejde blev blandt andet 

muligt med erhvervsuddannelsernes Reform 2000, der indførte et mere fleksibelt grundforløb, hvor man 

kunne tage højde for den erfaring og merit, eleven havde med sig ind i uddannelsen. 

I 2015 har vi igen fået en erhvervsuddannelsesreform, der introducerer en ny grundforløbsstruktur. Her-

med gør vi os også på produktionsskolerne overvejelser over, hvordan overgangen mellem produktionssko-

le og erhvervsuddannelse kan foregå, og hvordan bl.a. de meritgivende kombinationsforløb kan spille ind i 

denne overgang. Ikke mindst derfor har Produktionsskoleforeningen været glad for denne opgave, som 

sætter fokus på et højst relevant område. 

I løbet af undersøgelsen har det vist sig, at selvom mange skoler arbejder med området og har afprøvet og 

fundet frem til håndterbare og meningsfulde strukturer, så findes der meget lidt systematiseret og skriftlig-

gjort viden om de meritgivende kombinationsforløb. Også derfor er Produktionsskoleforeningen glad for 

denne lejlighed til at afdække området og påpege underbelyste områder. 

Axel Hoppe 
Sekretariatsleder  
December 2015 
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1, Resume og hovedkonklusioner 
 

Loven om de meritgivende kombinationsforløb kom i 2007. Forud herfor blev der gjort en række forsøg 

med kombinationsforløb mellem produktionsskoler og erhvervsuddannelser, der blandt andet blev behand-

let i rapporten: Samspil, samarbejde og sammenhæng fra Undervisningsministeriet. I 2006 evaluerede 

Danmarks Evalueringsinstitut samarbejdet mellem produktionsskoler og erhvervsuddannelser i rapporten: 

”Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler”. Denne rapport kom med en række anbefa-

linger, bl.a. at ”Undervisningsministeriet skaber et lovgivningsmæssigt grundlag, der sikrer etableringen af 

kombinationsforløb. Lovgrundlaget bør være så enkelt som muligt og sikre at parterne i kombinationsforlø-

bene har ensartede økonomiske muligheder og vilkår.” (s. 36) 

Eksisterende materiale om meritgivende kombinationsforløb  
Med hensyn til de meritgivende kombinationsforløb mellem 2007 og 2015 gælder det først og fremmest, at 

der eksisterer meget lidt systematisk indsamlet viden. Der er i alt fundet 11 rapporter, der omhandler eller 

nævner de meritgivende kombinationsforløb. De 5 af disse rapporter omhandler specifikt de meritgivende 

kombinationsforløb. De 3 rapporter samler op på tværs af flere gennemførte projekter, hvoraf nogle har 

omhandlet meritgivende kombinationsforløb. De sidste 3 rapporter nævner udelukkende kombinationsfor-

løbene i en enkelt bemærkning og er ikke medtaget i nærværende analyse. 

Resultater og konklusioner fra eksisterende materiale 
Materialet siger meget lidt om forløbenes længde og fagretning. Kun én af rapporterne (fra 2009) indehol-

der en landsdækkende opsamling. Heraf ses det, at produktionsskolerne især har afholdt forløb i samarbej-

de med de tekniske skoler. Det ses også, at langt de fleste forløb (over 70 %) har været af 2 ugers varighed. 

Alle 8 rapporter peger derimod på en række erfaringer / overvejelser / anbefalinger. Disse fordeler sig in-

denfor en række temaer, som, selvom de italesættes forskelligt, til en vis grad går igen i rapporterne: 

 Samarbejdet mellem forskellige skoleformer med forskellige vilkår 

 Kompleksiteten på institutionsniveau 

 Individuelt tilrettelage forløb eller holdbaserede forløb 

 Hvad ligger der i det meritgivende element 

 Hvad ligger der i det kombinerende element  

 Forløbene som afklarende 

 Forløbene som overgang til uddannelse 

 Samarbejdet mellem skolerne 

 Forberedelse til et forløb og efterhandlingen efter det 

 Teori og praksis i forløbene 

 Forløbene må ikke blive hyldevarer 

 Fællesskabets betydning 

 Og endelig ressourceforbruget 
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Områder, der savner belysning i det eksisterende materiale 
I og med, at der eksisterer så lidt dokumenteret viden om forløbene, og at anbefalingerne i de fleste rap-

porter udelukkende forholder sig til et enkelt projekt, så viser der sig en række områder, hvor der mangler 

systematisk viden: 

 Forløbenes længde 

 Forløbenes fagområder 

 Overgangen til erhvervsuddannelse 

 Individuelle forløb versus holdbaserede forløb 

 Omfanget af de meritgivende elementer 

 Kombinationselementet 

 Grunde til at forløb ikke bliver sat i værk 

 Meritgivende kombinationsforløb og den nye grundforløbsstruktur 

 

Opsamling og perspektivering 
Efter gennemgangen af det eksisterende materiale peger rapporten på 4 fokusområder, der bør ses nær-

mere på: 

1 Hvad virker – indsamling af systematisk og landsdækkende viden: Hvis muligheden for meritgi-

vende kombinationsforløb skal udnyttes bedre end den bliver i dag, er man nødt til at indsamle en 

solid viden om, hvor mange og hvilke former for forløb, der foregår, og hvilke erfaringer, der er ble-

vet gjort. Herunder undersøge de ovenfor nævnte underbelyste områder. Især vil vi her pege på 

spørgsmålet om det meritgivende element: Lovens intention omkring ’meritgivende’ forløb er, at 

de unge skal have et realistisk indblik i erhvervsuddannelsens krav. Opfyldes dette i forløbenes nu-

værende udformning? 

 

2 Hvem skal have tilbuddet: Pt. skal et meritgivende kombinationsforløb gives til elever, der gen-

nemfører et produktionsskoleforløb på mere end 3 måneder, medmindre særlige forhold taler her-

imod. Det har imidlertid vist sig, at meget få af de elever, der principielt burde have et meritgiven-

de kombinationsforløb får det, og denne andel ser ud til at være faldende (30%  i 2009, 25% i 2011, 

16% i 2013, 15%  i 2014).  Det vil derfor være relevant at tage op til overvejelse, om det er alle, der 

skal have tilbuddet, herunder undersøge, hvilke forhold, der ligger til grund for, at så mange unge 

ikke får tilbudt forløbet i dag.  

3. Meritgivende kombinationsforløb og erhvervsskolereformen: Med den sidste nye reform af er-
hvervsuddannelserne er grundforløbsstrukturen ændret radikalt til et todelt forløb G1 og G2, hvor 
det må forventes, at de unge, der starter på G2, er fagligt afklarede. Ikke mindst er der nu kommet 
adgangs- og overgangskrav, og der er sat en begrænsning på, hvor mange gange en ung kan blive 
optaget på et grundforløb. Det vil derfor være nødvendigt at se på, hvordan et meritgivende kom-
binationsforløb kan spille aktivt ind i den nye grundforløbsstruktur. Herunder, hvordan forløbene 
kan understøtte, at den unge bruger sine 3 forsøg bedst muligt og er bedst muligt rustet til de krav, 
der stilles på G2 og ved overgangen til hovedforløbet. 
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4. Meritgivende kombinationsforløb og målrettede forløb: I aftaleteksten til erhvervsuddannelsesre-
formen lægges der op til at produktionsskolernes rolle skal styrkes (Aftaleteksten s. 27 f.), og der 
peges på muligheden for målrettede forløb, der peger frem mod en specifik erhvervsuddannelse. 
Der bør i den forbindelse ses nærmere på, hvordan man bedst muligt kan bruge muligheden for 
meritgivende kombinationsforløb, der i udgangspunktet ligeledes er tænkt som overgang til er-
hvervsuddannelse.   

 

 2, Lovens ord og baggrunden herfor 
 

”For elever, der gennemfører et produktionsskoleforløb på mere end 3 måneder, skal der i 

forløbet indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse, med-

mindre særlige forhold taler herimod. Kombinationsforløbet skal vare mindst 2 uger og højst 

5 uger.” (Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler, § 2. Stk. 4) 

Fra og med august 2007 har kravet om meritgivende kombinationsforløb for elever, der er i et produktions-

skoleforløb mere end 3 måneder, været en del af produktionsskolernes lovgivning.   

Produktionsskolernes eksistensberettigelse er (og har altid været) at udgøre et tilbud til de (praktisk bega-

vede) unge, der ikke går den lige vej fra folkeskole til uddannelse og/eller job. Over årene er der kommet 

mere og mere fokus på uddannelsesvejen, sådan at tilbuddet i dag skal: ”tilrettelægges med særligt henblik 

på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende 

ungdomsuddannelse.” (samme, §1. Stk. 3) 

Denne intension er blevet forstærket gennem en række ændringer og præciseringer i lovgivningen. Siden 

1996 har det været muligt at bruge op til 1/3 af undervisningstiden på ”undervisning, uddannelser og kur-

ser, som er oprettet ved eller i medfør af en uddannelseslov.” (samme, §2 stk.7) Og fra 1999 har fagudbud-

det på produktionsskolerne især skullet knytte an til de  erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser 

(§2 stk. 3), og værkstedstilbuddet skal ” fortrinsvis have relation til erhvervskompetencegivende ungdoms-

uddannelser...” (Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. §5 Stk. 4). 

Siden midten af 90erne har det været et udtalt ønske, at skolerne indgår i samarbejder med erhvervsud-

dannelserne om brobygnings- og kombinationsforløb.  

Med erhvervsskolernes Reform 2000 blev muligheden for (og ønsket om) at udnytte tidligere uddannelse 

og arbejdserfaringer klart. Man skulle ’ikke lære det samme to gange’, som det hed. Reformen indførte et 

fleksibelt grundforløb. I udgangspunktet på 20 uger men med mulighed for både at udvide forløbet og at 

afkorte det ved at overføre erfaringer og merit fra tidligere arbejde og uddannelse.  

Fra 2004 blev der indført et særligt tilskud til kombinationsforløbene: ”Staten yder et særligt tilskud ud fra 

antallet af årselever, hvori indgår deltagere, der deltager i undervisning i henhold til § 2, stk. 6, på instituti-

oner for erhvervsrettet uddannelse i grundforløb eller dele af grundforløb i erhvervsuddannelserne. Til-

skuddet ydes, på betingelse af at udgiften til den pågældende undervisning afholdes af produktionsskolen” 

(§10 Stk. 5).  Dette falder i tråd med, at flere undersøgelser både før og efter 2004 peger på nødvendighe-

den af et økonomisk incitament for at lave kombinationsforløb. 
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En række rapporter fra årene 2000-2007 beskæftiger sig med det forsøgsarbejde, der foregik omkring kom-

binationsforløb. Et par af disse skal nævnes her. 

 

”Samspil, samarbejde og sammenhæng” (2000) 

I november 2000 udgav Undervisningsministeriet rapporten ”Samspil, samarbejde og sammenhæng Rap-

port om samspillet mellem produktionsskoler og erhvervsskoler, 1 års reglen på produktionsskolerne og 

samarbejdet mellem skolerne og kommunerne.” (se A i bilag 1 og 2). Rapporten var udarbejdet af en ar-

bejdsgruppe, hvor produktionsskolernes organisationer, erhvervsskolerne og Kommunernes Landsforening 

var repræsenteret. 

Heri hedder det: ”Med præciseringen i lov om produktionsskolerne af deres funktion som brobyggere og 

især med de ændringer, der er lagt op til med reformen af erhvervsuddannelserne [ ... ] er der på regelni-

veauet lagt hensigtsmæssige rammer for at arbejde med fleksible overgange fra produktionsskole til er-

hvervsskole” (s. 5) og længere nede på samme side: ”Det faktum, at de fleste af de unge, som fra produkti-

onsskolen udsluses til SU-berettigede uddannelse (26%) påbegynder en erhvervsuddannelse, og at op mod 

halvdelen af produktionsskolernes deltagere har en afbrudt erhvervsuddannelse bag sig, understøtter efter 

arbejdsgruppens mening også, at der i højere grad end tidligere må indledes mere formelle samarbejdsrela-

tioner mellem produktionsskoler og erhvervsskoler.”  

Med hensyn til kombinationsforløb gennemgår rapporten 19 forsøgsprojekter, og konkluderer følgende:  

 ”Af de erfaringer, som arbejdsgruppen har noteret sig, fremgår, at det i forbindelse med iværksæt-

telse af kombinationsforløb har været afgørende, at der afsættes ressourcer til at etablere netværk 

mellem vejlederne og lærerne på de to skoleformer. Samarbejdet om sådanne kombinationsforløb 

stiller – ud over tilrettelæggelsen af de enkelte kombinationsforløb – således også krav til begge 

skoleformers evne og vilje til at få denne opgave til at lykkes, ligesom man fra centralt hold må væ-

re indstillet på at understøtte denne opgave,” (s. 6)  

 

Pro-Tek forsøget og Pro-Erhverv Fyn 

Et par af de registrerede forsøgsprojekter, nemlig Pro-erhverv Fyn (se C, bilag 1 og 2) og Pro-Tek forsøget 

med delforsøg i Svendborg, Nykøbing F. og Randers/Virring (se B i bilag 1 og 2) er beskrevet i dels en hånd-

bog, dels en evalueringsrapport. Her lægges der en række erfaringer og anbefalinger frem, der sammen 

med rapporten om Samspil, samarbejde og sammenhæng peger på følgende hovedområder: 

 Økonomiske incitamenter: er nødvendige  

 Formalisering, strukturering og eksplicitering af samarbejdet. Herunder udnævnelse af ansvarlige 

koordinatorer. Alle skal vide, hvem koordinatorerne er. 

 Holdforløb versus individuelle forløb: nogle anbefaler holdforløb, andre påpeger nødvendigheden 

af den individuelle deltagers motivation og aktive tilvalg af et forløb. Målgruppen skal præciseres 

og ikke bare være en hel linjes/værksteds deltagere. Der skal være mulighed for løbende oprettelse 

af kombinationsforløb. 
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 Samarbejde og fælles forståelse: Samarbejde på både skole- og medarbejderplan er vigtig for at 

forløbene skal lykkes. Samtidigt er det vigtigt for et godt samarbejde, at man forstår og accepterer 

de to skoleformers forskellige kultuer og (arbejds)vilkår. 

 Kombinationen: skal være reel i form af en genkendelighed mellem de to skoler, f.eks. i form af et 

fælles projekt. Samtidig skal der være så meget tid til rådighed, at deltagerne opnår kendskab til og 

tryghed ved erhvervsskolen.  

Som vi skal se, går nogle af disse erfaringer og anbefalinger igen, når vi går over til at se på de meritgivende 

kombinationsforløb efter 2007. 

 

”Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler” (2006) 

I 2006 udgav Danmarks Evalueringsinstitut rapporten: ”Sammenhænge mellem produktionsskoler og er-

hvervsskoler” (se D i bilag 1 og 2), der byggede på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse samt kvali-

tative undersøgelser af 4 erhvervsskoler og 13 produktionsskoler fordelt på 4 geografiske områder. Rappor-

ten konkluderer bl.a.  

 Mange produktionsskoler samarbejder med erhvervsskolerne. Samarbejdet foregår hovedsageligt 

mellem skolernes lærere og vejledere og er i vid udstrækning baseret på netværk og personlige 

kontakter. Det er oftest ildsjæle på de enkelte skoler, der iværksætter og opretholder samarbejds-

relationerne. (s. 7) 

 Skolerne bør i højere grad samarbejde om elever, der med ekstra støtte vil kunne få en erhvervs-

kompetencegivende uddannelse. Samarbejdet er ikke tilstrækkeligt udbredt og kvalificeret til at sik-

re elevenes behov og interesser. Evalueringen peger derfor på en række forhold, der kan forbedres, 

så samarbejdet kan bidrage til, at flest mulige elever fra produktionsskolerne begynder et erhvervs-

fagligt grundforløb.” (s. 7) 

Kapitel 4 omhandler kombinationsforløb, og her peges der på en række barrierer (kulturelle, strukturelle og 

økonomiske) og følgende anbefales: 

 ”at produktionsskolerne og erhvervsskolerne i fællesskab udarbejder procedurer så de kan sikre at 

alle elever der vurderes at kunne få et positivt udbytte, tilbydes et kombinationsforløb. Dette gæl-

der både elever på produktionsskolerne og frafaldstruede elever på erhvervsskolerne.” (s. 32) 

 ”at produktionsskolerne og erhvervsskolerne løbende opretter kombinationsforløb, så elever altid 

kan komme i gang med et forløb. Det løbende optag i kombinationsforløb forudsætter at erhvervs-

skolerne er opmærksomme på at skabe trygge rammer for produktionsskoleeleverne når de indslu-

ses i uddannelsesmiljøet.” (s. 33)  

 ”at erhvervsskolerne giver en person det overordnede ansvar for samarbejdet med produktions-

skolerne om kombinationsforløb, og at erhvervsskolen informerer produktionsskolerne om hvem 

der er den ansvarlige.” (s. 34) 

 ”at Undervisningsministeriet skaber et lovgivningsmæssigt grundlag, der sikrer etableringen af 

kompetenceforløb. Lovgrundlaget bør være så enkelt som muligt og sikre at parterne i kombinati-

onsforløbene har ensartede økonomiske muligheder og vilkår.” (s. 36) 
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 ”at Undervisningsministeriet beregner et særligt taxametertilskud til elever i kombinationsforløb, et 

taxameter, der er højere end det nuværende produktionsskoletaxameter. Taxameteret tilfalder 

produktionsskolen for de dage, hvor eleven opholder sig der. For at sikre a t skolernes udgifter rent 

faktisk dækkes, skal den pulje der i dag er afsat til tillægstaxameter, placeres i det nye kombinati-

onstaxameter.” (s. 37) 

 ”at Undervisningsministeriet overvejer at motivere produktionsskolerne til at etablere kombinati-

onsforløb ved at udbetale et igangsættelsesbeløb.” (s. 37) 

Ikke mindst denne evalueringsrapport fik betydning for lovændringen i 2007 

 

Fra brobygnings- og kombinationsforløb til meritgivende kombinationsforløb 
Ved indførelsen af loven i 2007 talte man ikke længere blot om kombinationsforløb, men om ’meritgivende 

kombinationsforløb: ”I et kombinationsforløb på en erhvervsskole, skal der i videst muligt omfang indgå 

meritgivende elementer fra et grundforløb.” (Skrivelse om målretning af produktionsskolerne mod kompe-

tencegivende uddannelse). Der er altså ikke tale om, at eleven efter endt forløb nødvendigvis skal have 

merit for det, men om at indholdet i forløbet skal være principielt meritgivende – altså en del af et normalt 

grundforløbspensum.  

Dette hænger sammen med, at forløbene skal have en brobyggende funktion: ”Kombinationsforløb er un-

dervisningsforløb, der indeholder elementer fra undervisningen på produktionsskolen og på en kompeten-

cegivende ungdomsuddannelse, herunder især erhvervsuddannelserne. Kombinationsforløbene skal bygge 

bro mellem skoleformerne og skabe en glidende og individuelt tilrettelagt overgang til bl.a. erhvervsuddan-

nelsessystemet. Et sådant forløb skal tilsigte, at deltagerne får erfaringer med en anden type uddannelses-

institution og med krav og indhold i en kompetencegivende ungdomsuddannelse samtidig med, at tilknyt-

ningen til produktionsskolen værkstedstilbud med dets tætte lærerkontakt og den tilknyttede vejledning 

bevares” (samme) 

Netop kravet om, at forløbene skal indeholde meritgivende elementer har været svært at forholde sig til. 

Når man læser anbefalinger mm. i materialet ser der ud til, at det ind imellem er blevet forstået som et krav 

om at kunne give merit efterfølgende. En sådan forståelse ligger i forlængelse af Reform 2000 intention.  

 

3, De meritgivende kombinationsforløb 
Vi går nu over til at besvare de spørgsmål, der er blevet stillet i opdraget, hvor der bliver bedt om et over-

blik over eksisterende undersøgelser / afdække eventuelle pågående undersøgelser, herunder: 

1. Sammenfatte de vigtigste resultater og konklusioner 
2. Pege på områder, der savner belysning 
3. Klassificere undersøgelserne mht. type/volumen/metoder 
4. Om muligt, sige noget om hvilke uddannelser, der indgår 
5. Om muligt, sige noget om forløbenes længde 

 



10 
 

For overskuelighedens skyld begynder vi med punkt 3, så læseren får et overblik over materialet. Med hen-

syn til punkt 1 og 2 vil vi ikke gennemgå de enkelte rapporter, men lave en tværgående opsamling på de 

områder der bliver belyst, henholdsvis ikke belyst. For en individuel gennemgang af hver enkelt rapport 

henviser vi til bilag 1. 

 

Undersøgelserne (punkt 3) 
I afdækningen af eksisterende viden siden lovens indførelse i 2007 blev der fundet i alt 11 rapporter, der 

enten har de meritgivende kombinationsforløb som sit hovedfokus, som en del af sit fokus eller som næv-

ner begrebet en eller flere gange. Se bilag 2 for en kronologisk oversigt over rapporter mht. udgiver, udgi-

velsesår, volumen og metoder. Se bilag 1 for et resume og opsamling af de væsentligste pointer i hver en-

kelt rapport.  

Det lykkedes i undersøgelsen at lokalisere én pågående undersøgelse, nemlig PSFs eget projekt: ”Målrette-

de forløb på produktionsskolen. Denne undersøgelse har ikke de meritgivende kombinationsforløb som 

hovedfokus, men arbejder med at skabe målrettede forløb henimod erhvervsskolernes nye grundforløb 2, 

herunder hvordan de meritgivende kombinationsforløb kan bruges i denne sammenhæng. Der eksisterer 

endnu ingen rapporter fra dette projekt.  

De 11 rapporter fordeler sig som følger: 

 5 Rapporter (nr. 2, 4, 5, 8 og 9) har de meritgivende kombinationsforløb som deres hovedfokus. For 

de 4 gælder det, at de er afrapporteringer af et FoU projekt udført af PSF eller, for en rapports ved-

kommende, med PSF som partnerorganisation. Den sidste rapport omhandler meritgivende kombi-

nationsforløb i Region Hovedstaden i årene 2010 og 11.  

 3 rapporter (nr. 6, 7 og 10) opsamler erfaringer på tværs af flere gennemførte projekter hvor af 1 

har været et kombinationsforløb. 

 3 rapporter (nr. 1, 3 og 11) omhandler forbindelsen / overgangene mellem produktionsskoler og 

erhvervsuddannelser. I alle rapporter nævnes begrebet meritgivende kombinationsforløb, men 

rapporterne kommer ikke nærmere ind på netop dette aspekt af forbindelsen produktionsskole-

erhvervsuddannelse. I nedenstående analyse inddrages disse tre rapporter ikke. 

Indledningsvis må vi altså konkludere, at der ikke foreligger noget stort skriftligt materiale om de meritgi-

vende kombinationsforløb. Kun en enkelt rapport fra 2009 opstiller en landsdækkende oversigt over forlø-

bene, herunder fordeling ift. længde og fagområde.  

 

Vigtigste resultater og konklusioner (punkt 1) 
Alle rapporter har en række erfaringsopsamlinger. Ligesom rapporterne er meget forskellige, er det også 

forskelligt, hvordan disse opsamlinger struktureres. I nogle rapporter er der tale om direkte anbefalinger, i 

andre indkredses styrker og svagheder, og i atter andre reflekteres der over problemstillinger og opstilles 

små analyser over fremgangsmåder og typer af forløb.  
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I denne opsamling har vi valgt at opdele materialet i temaer under to hovedkategorier: ’Generelle betragt-

ninger’ og ’Muligheder og udfordringer’. Selvom temaerne italesættes forskelligt, så går mange af dem igen 

i de forskellige rapporter.   

 

Generelle betragtninger 

 To forskellige skoleformer: Der er en grundlæggende forskel mellem de to skoleformer. For er-

hvervsskolerne er de meritgivende kombinationsforløb en meget lille del af virksomheden. I starten 

var der erhvervsskoler, der slet ikke kendte til forløbene. Det er vigtigt at forstå og synliggøre for-

skellighederne, så man kan kombinere det bedste fra de to. (Forskellen på skoleformerne og vigtig-

heden af den gensidige respekt herfor blev allerede påpeget i undersøgelserne af kombinationsfor-

løbene før 2007.)  

 

 Kompleksitet på institutionsniveau: Erhvervsskolen skal forholde sig til mange forskellige produk-

tionsskoler, produktionsskolen skal forholde sig til mange forskellige indgange. I starten kunne det 

være svært for produktionsskolen at finde frem til tilbuddene.  

 

 Individuelt eller holdbaseret: En central problemstilling handler om forholdet mellem individuelt 

tilrettelagte forløb og holdbaserede forløb. Loven intenderer det første. Mange erhvervsskoler fo-

retrækker det sidste. Et problem er her, at den enkelte elev ikke altid er klar til et forløb lige når det 

udbydes for hold. (Også denne grundlæggende forskel blev nævnt i undersøgelserne af kombinati-

onsforløbene før 2007.)  

 

 Meritgivende: En overvejelse handler om, at det kan være misvisende at kalde forløbene for merit-

givende, og det foreslås, at man måske bare skulle tale om kompetencegivende forløb. De unge gør 

ikke selv krav på meritten.  

 

 Økonomi: Der skal være klare aftaler om økonomien de to skoler imellem. Der skal skabes ’bære-

dygtige tværinstitutionelle aftaler’.  

 

Muligheder og udfordringer 

 Afklarende: Forløbene kan være gode afklaringsforløb. Og her kan det også være en succes, at fin-

de ud af, at det ikke er denne uddannelse, man skal gå videre på. I et samarbejde mellem SOSU-

skoler og produktionsskoler om kombinationsforløb vurderes det, at forløbet betyder, at flere ele-

ver kommer i gang på SOSU skolen og at de får en tryggere overgang.   

 

 Overgang til uddannelse: Det ser ud til, at der er større chance for at fastholde den unge i er-

hvervsuddannelse, hvis han/hun begynder med et kombinationsforløb. Samtidig føles det ikke som 

et nederlag, hvis den unge beslutter sig til ikke at gå videre på uddannelsen. Men for de unge, der 

allerede er faldet fra en erhvervsuddannelse, kan det være svært at finde motivationen til et kom-

binationsforløb. I et projekt har man specifikt arbejdet med en ’overgangssamtale’  
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 Samarbejde mellem skolerne: Samarbejde om specifikke tiltag styrker det generelle samarbejde, 

men det tager tid at lære hinanden at kende. Samtidig lyder det fra et projekt, at netop det at få tid 

til at lære hinanden og hinandens ’hverdagspraksisser’ at kende via bl.a. kombinationsforløbene er 

vigtigt. Den gensidige respekt, der opstår, når man lærer hinanden at kende, er nødvendig. (Vigtig-

heden af samarbejdet og den gensidige respekt gøres der meget ud af, også i undersøgelserne af 

kombinationsforløbene før 2007.)  

 

 Før og efter: Der skal arbejdes bevidst med både en grundig forberedelse til forløbet, og en grundig 

efterbearbejdelse/evaluering af forløbet, hvis den unge skal have noget ud af det. Især efterbear-

bejdelsen nævnes. I en rapport siges det, at specielt, når det viser sig, at eleven ikke er klar til at gå 

videre på f.eks. SOSU skolen med det samme, er dette vigtigt, sådan at elevens gode erfaringer ikke 

tabes på gulvet. Nogen skoler peger på, at der er for dårlig økonomi til, at man kan følge op på for-

løbet. 

 

 Teori og praksis: Elever peger på, at forløbet skal være praktisk tilrettelagt, lærere peger på, at det 

ikke må blive ren produktionsskoleforlagt undervisning, atter andre peger på, at der skal være en 

gennemtænkt sammenhæng mellem teori og praksis. Nogen peger på, at fordi erhvervsskolerne 

underviser på så højt fagligt niveau, kan det være svært for dem, at undervise elever, der har man-

ge (personlige) problemer.  

 

 Ingen hyldevarer, tak: Kombinationsforløbene må ikke blive rene hyldevarer! Selv når man genta-

ger forløb, bør man også gentænke dem. Der er i princippet ikke én standardudformning. I et skole-

samarbejde vælger man, at forløbet fysisk er fordelt over de to skoler og mener, at det er her kom-

binationen ligger. (Også denne sidste problematik bliver berørt i undersøgelserne af kombinations-

forløbene før 2007, her peger man bl.a. på at forløbet kan indeholde fælles projekter på tværs af de 

to skoleformer) 

 

 Fællesskabets betydning: En rapport nævner, at fællesskabet bruges forskelligt fra forløb til forløb 

(og måske især far fag til fag). En anden anbefaler at bruge fællesskabet bevidst til at styrke hold-

ånden og forpligte eleverne 

 

 Ressourceforbrug: På produktionsskolen føler man ikke altid at den unges udbytte står mål med de 

ressourcer, der bruges.  

 

Områder, der savner belysning (punkt  2)  
Der findes som sagt ikke meget dokumenteret viden specifikt om de meritgivende kombinationsforløb, og 

det der findes er især kvalitative analyser af enkelte eller flere projekter. I det følgende peger vi på en ræk-

ke områder, der er underbelyste, og som vi mener, vil være relevante at se nærmere på. Der er tale om 

såvel manglende kvantitativ som manglende kvalitativ viden. 
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 Forløbenes længde: Bortset fra PSFs rapport fra 2009 er der ikke lavet nogen opgørelse over læng-

den på kombinationsforløbene.  

 

 Forløbenes fagområder: Bortset fra PSFs rapport fra 2009 ved vi ikke noget systematisk på et 

landsdækkende plan om, hvilke fagområder, der benytter sig af kombinationsforløbene. 

 

 Overgang til erhvervsuddannelse: Bortset fra Region Hovedstadens projekt ’Fælles viden – bedre 

forløb’ ved vi ikke noget systematisk om, hvorvidt deltagelse på et meritgivende kombinationsfor-

løb fører til, at den unge fortsætter i erhvervsuddannelsen. 

 

 Individuelle forløb versus holdbaserede forløb: Denne overordnede forskel er blevet påpeget helt 

fra starten. Vi kan have en fornemmelse af, at der oprettes flest holdforløb, men vi ved ikke noget 

systematisk om det, eller om, hvilken indflydelse det har på, hvorvidt forløbene fører videre i er-

hvervsuddannelse.    

 

 Meritgivende: I mange af teksterne omtales forløbene blot som ’kombinationsforløb’. I en enkelt 

rapport sættes direkte spørgsmål ved det meritgivende. Som sagt har det været et udtalt krav, at 

der i forløbene ’i videst muligt omfang’ skal indgå ’meritgivende elementer fra et grundforløb’. Vi 

ved ikke noget systematisk om, hvor mange af forløbene, der overholder dette krav, eller hvordan 

og i hvor høj grad disse elementer efterfølgende er blevet meriterede.   

 

 Kombinations-: Vi ved ikke noget systematisk om, hvordan det kombinerende aspekt indtænkes i 

forløbene. Er det som i et enkelt af eksemplerne i materialet et spørgsmål om at skifte fysisk mel-

lem de to lokaliteter? Indtænker man en produktionsskolepædagogisk tilgang i undervisningsforlø-

bet på erhvervsskolen, som en rapport har eksempler på? Eller er der tale om helt andre kombina-

tioner? 

 

 ”…med mindre særlige forhold taler herimod”: I PSFs landsdækkende undersøgelse fra 2009 ses 

det, at det estimerede antal meritgivende kombinationsforløb langt fra blev nået de første år efter 

lovens indførelse. Fra statistik om produktionsskolerne ved vi, at der stadig ikke oprettes kombina-

tionsforløb for alle de produktionsskoleelever, der har været på produktionsskolen i mindst 3 må-

neder. Vi ved ikke noget systematisk om, hvilke ’særlige forhold’, der taler imod oprettelsen af 

kombinationsforløb for et stort antal produktionsskoleelevers vedkommende. I hvor høj grad er der 

tale om særlige forhold for den enkelte elev – og i så fald hvilke? Og i hvor høj grad handler det om 

strukturelle, økonomiske eller andre forhold, der vanskeliggør oprettelse af forløb. 

 

 Meritgivende kombinationsforløb og de nye grundforløb 1 og 2: I sagens natur har tidligere un-

dersøgelser ikke kunnet sige noget om dette, men i forbindelse med den nye grundforløbsstruktur 

på erhvervsuddannelserne aktualiseres behovet for at se på de meritgivende kombinationsforløb 

som overgang  til erhvervsuddannelserne og hvordan de kan bruges aktivt i denne proces.  
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Fagområder og længde (punkt 4 og 5) 
Tre af rapporterne siger noget om fagområder og/eller længde af forløb. Det drejer sig om PSFs rapporter 

fra 2009 og 2011, der begge indeholder en landsdækkende undersøgelse, den første af alle meritgivende 

kombinationsforløb, den anden af de forløb, der var oprettet mellem produktionsskoleværksteder indenfor 

SOSU området og SOSU skolerne.  

Afrapporteringen af projektet ”Fælles viden – bedre forløb” fra 2012 opgør de meritgivende kombinations-

forløb, der er afholdt mellem de samarbejdende erhvervsskoler og produktionsskoler i hovedstadsregionen 

i 2010 og 2011, og sammenholder dem med antallet af unge, der efterfølgende går videre i den pågælden-

de erhvervsuddannelse. 

 

PSF (2009): Meritgivende kombinationsforløb 

I 2008 gennemførte PSF et FoU projekt: ”Meritgivende kombinationsforløb”, med afrapportering i 2009. 

Projektet indeholdt bl.a. en landsdækkende undersøgelse af gennemførte meritgivende kombinationsfor-

løb. 61 ud af de daværende 79 produktionsskoler (77 %) besvarede spørgeskemaet.  

Af de 61 skoler, der besvarede spørgeskemaet, havde 45 produktionsskoler etableret meritgivende kombi-

nationsforløb, i alt 839 forløb, altså i gennemsnit godt 18 forløb pr skole.  

 36 produktionsskoler havde etableret forløb i samarbejde med tekniske skoler 

 14 produktionsskoler havde etableret forløb i samarbejde med handelsskoler 

 19 produktionsskoler havde etableret forløb i samarbejde med SOSU skoler 

 7 produktionsskoler havde etableret forløb i samarbejde med landbrugsskoler 

Hvad angår længden af forløb fordelte de sig som følger:  

 632 forløb = 76,3 % var af 2 ugers varighed 

 77 forløb = 9,3 % var af 3 ugers varighed 

 32 forløb = 3,9 % var af 4 ugers varighed 

 87 forløb = 10,5 % var af 5 ugers varighed 

Opsamlende peger denne rapport på 3 punkter: 

1. Over halvdelen af de produktionsskolerne, der har besvaret spørgeskemaet, lavede forløb i samar-

bejde med tekniske skoler. De erhvervsskoler, der blev lavet færrest forløb sammen med var land-

brugsskolerne.   

2. Den allerstørste del af forløbene var af 2 ugers varighed, og rapporten nævner en række sandsynli-

ge grunde hertil: Overskuelige for eleverne, håndterbare for skolerne, god længde på afklaringsfor-

løb, mulighed for flere forløb, bruges som overgang til eud. 

3. Hver skole lavede i gennemsnit 18 forløb. Det nævnes i rapporten, at det budgetterede måltal for 

2008 var 352 årselever. Undersøgelsen viste, at de registrerede gennemførte forløb svarede til 52 

årselever, altså næsten kun 1/7 af de budgetterede.  
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PSF (2011): Produktionsskoleforløb som indgang eller støtte til at gennemføre en SOSU -

uddannelse 

I 2011 afrapporterede PSF et andet FoU projekt om meritgivende kombinationsforløb, denne gang med 

fokus på samarbejdet med SOSU skolerne, herunder samarbejde omkring meritgivende kombinationsfor-

løb.  

I denne undersøgelse besvarede 49 skoler spørgeskemaet, og heraf havde 27 skoler et SOSU-værksted. De 

21 skoler lavede meritgivende kombinationsforløb mellem deres SOSU-værksteder og en SOSU-skole.  

 

KTS m.fl. (2012): Projekt Fælles viden – bedre forløb 

Rapporten dækker de meritgivende kombinationsforløb i region hovedstaden i 2010 (kollektivt tilrettelagt 

forløb) og 2011 (kollektivt og individuelt tilrettelagte forløb) indenfor de tekniske uddannelser og SOSU. 

Rapporten undersøger specifikt, hvor mange elever, der gik videre fra meritgivende kombinationsforløb til 

den givne erhvervsuddannelse.  

 I 2010 drejer det sig om i gennemsnit 21 %, men med et udsving fra 16 % på SOSU C til 32 % på TEC 

(hvilken uddannelsesretning er uvist). 

 I 2011 på de kollektivt tilrettelagte forløb drejer det sig om i gennemsnit 22 % men med et udsving 

fra 0 % på SOPU til 39 % på SOSU-C 

 I 2011 på de individuelt tilrettelagte forløb drejer det sig om i gennemsnit 23 % men med et ud-

sving fra 13 % på KTS Medie og kommunikation til 87 % på HRS Mad til mennesker. 

Alt i alt altså en konstant overgang fra kombinationsforløb til erhvervsuddannelse på godt 20%, men med 

meget store udsving fra fag til fag og fra hold til hold. 

  

4, Opsamling og perspektivering   
Efter gennemgangen af de fundne 11 rapporter kan vi overordnet konstatere at: 

1. Det foreliggende materiale er så lille, at det ikke er muligt at uddrage kvantitative/statistiske valide 

analyser og resultater. 

 

2. Systematisk viden om forløbenes længde og fagområder er meget lav. Én rapport fra 2009 har ind-

samlet viden om dette på landsplan. 

 

3. De eksisterende rapporter tilbyder en række erfaringer, overvejelser og anbefalinger, der her er 

samlet under ’Generelle bemærkninger’ og ’Muligheder og udfordringer’. Det gælder overordnet 

set samarbejdet på medarbejder- og skoleplan mellem de to skoleformer, om form og indhold på 

forløbene, herunder også forberedelser til og efterbehandlinger af forløbene, og endelig om res-

sourcer og økonomi. Mange af temaerne går igen på tværs af rapporterne og i de rapporter om 

samarbejde mellem skoleformerne, der udkom før 2007, og med mere eller mindre de samme 
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overvejelser. Selvom man ikke kan bruge de 11 rapporter til en kvantitativt overblik, så er der en 

klar retning i den kvalitative analyse.   

 

4. Der er en række underbelyste områder af både kvantitativ (længde, fagområde, overgang til eud, 

individuel eller holdbaseret) art og af kvalitativ (indhold mht. meritgivende, kombination, grunde til 

ikke at tilbyde forløb) art. 

 

 

Fokusområder  
Samarbejdet mellem produktionsskoler og erhvervsskoler – og herunder muligheden for meritgivende 

kombinationsforløb mellem de to er et særdeles vigtigt område, når flest mulig unge skal have en ung-

domsuddannelse. Vi vil derfor pege på 4 fokusområder for en videre undersøgelse af forløbene:  

1. Hvad virker – indsamling af systematisk og landsdækkende viden: Hvis muligheden for meritgi-

vende kombinationsforløb skal udnyttes bedre end den bliver i dag, er man nødt til at indsamle en 

solid viden om, hvor mange og hvilke former for forløb, der foregår, og hvilke erfaringer, der er ble-

vet gjort. Herunder undersøge de ovenfor nævnte underbelyste områder. Især vil vi her pege på 

spørgsmålet om det meritgivende element: Lovens intention omkring ’meritgivende’ forløb er, at 

de unge skal have et realistisk indblik i erhvervsuddannelsens krav. Opfyldes dette i forløbenes nu-

værende udformning? 

 

2. Hvem skal have tilbuddet: Pt. skal et meritgivende kombinationsforløb gives til elever, der gen-

nemfører et produktionsskoleforløb på mere end 3 måneder, medmindre særlige forhold taler her-

imod. Det har imidlertid vist sig, at meget få af de elever, der principielt burde have et meritgiven-

de kombinationsforløb får det, og denne andel ser ud til at være faldende (30%  i 2009, 25% i 2011, 

16% i 2013, 15%  i 2014).  Det vil derfor være relevant at tage op til overvejelse, om det er alle, der 

skal have tilbuddet, herunder undersøge, hvilke forhold, der ligger til grund for, at så mange unge 

ikke får tilbudt forløbet i dag.  

3. Meritgivende kombinationsforløb og erhvervsskolereformen: Med den sidste nye reform af er-
hvervsuddannelserne er grundforløbsstrukturen ændret radikalt til et todelt forløb G1 og G2, hvor 
det må forventes, at de unge, der starter på G2, er fagligt afklarede. Ikke mindst er der nu kommet 
adgangs- og overgangskrav, og der er sat en begrænsning på, hvor mange gange en ung kan blive 
optaget på et grundforløb. Det vil derfor være nødvendigt at se på, hvordan et meritgivende kom-
binationsforløb kan spille aktivt ind i den nye grundforløbsstruktur. Herunder, hvordan forløbene 
kan understøtte, at den unge bruger sine 3 forsøg bedst muligt og er bedst muligt rustet til de krav, 
der stilles på G2 og ved overgangen til hovedforløbet. 

4. Meritgivende kombinationsforløb og målrettede forløb: I aftaleteksten til erhvervsuddannelsesre-
formen lægges der op til at produktionsskolernes rolle skal styrkes (Aftaleteksten s. 27 f.), og der 
peges på muligheden for målrettede forløb, der peger frem mod en specifik erhvervsuddannelse. 
Der bør i den forbindelse ses nærmere på, hvordan man bedst muligt kan bruge muligheden for 
meritgivende kombinationsforløb, der i udgangspunktet ligeledes e r tænkt som overgang til er-
hvervsuddannelse.   
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5, Datamaterialets indsamling 
I afdækning af eksisterende rapporter og pågående undersøgelser om de meritgivende kombinationsforløb 

er databaser over FoU projekter, projekter under EMU portalen afsøgt sammen med oversigten over rap-

porter hos Danmarks Evalueringsinstitut, Metropol, Cefu og en række University colleges. Der er desuden 

rettet personlig henvendelse til nøglepersoner i de nævnte institutioner. 

Der er rettet henvendelse til alle skoler angående eventuelt lokalt materiale. En række skoler har svaret på 

dette, men uden at kunne henvise til andet materiale end det, vi allerede havde fundet via ovenstående 

kanaler. 

Endelig er der søgt i Børne- og Undervisningsministeriets publikationer om erhvervsuddannelse og bredt på 

internettet efter meritgivende, kombinationsforløb og produktionsskole.   
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BILAG 1 
 

Rapporter efter 2007: Rapporter med hovedfokus på meritgivende kombinati-

onsforløb 
 

2.  

PSF (2009): Meritgivende kombinationsforløb 
GENERELT 

Afrapportering af FoU projekt med 3 hovedformål: 1) indsamling og systematisering af eksisterende erfa-

ringer. 2) udvikle modeller for samarbejde mellem de to skoleformer. 3) afprøve de udviklede modeller på 

deltagerskolerne. 

Første del; indsamling af eksisterende erfaringer bygger på 1 spørgeskemaundersøgelse blandt produkti-

onsskolerne, 1 spørgeskemaundersøgelse i EUD sektoren, 3 fokusgruppeinterviews blandt lærere og 2 fo-

kusgruppeinterviews blandt produktionsskoleelever. 

Rapporten fremhæver, at der er ”tale om en problematiserende første erfaringsopsamling” og ikke en 

”egentlig effektevaluering, hvor der fokuseres ensidigt på de eksakte resultater af indsatsen”.  

FORLØBENES VARIGHED 

 76,3 % af de etablerede meritgivende kombinationsforløb er 2 ugers forløb  

 9,3 % af forløbene er 3 ugers forløb  

 3,9 % af forløbene er 4 ugers forløb 

 10,5 % er 5 ugers forløb 

Sammenholdt med udtalelser i fokusgruppeinterviewene peger det i retning af: 

 At forløb på 2 ugers varighed er overskuelige for eleverne 

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

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

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

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

 

FORLØBENES FAGOMRÅDER 

Omkring halvdelen (47,4 %) af produktionsskolerne etablerer meritgivende kombinationsforløb i samarbej-

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

 14 produktionsskoler har i samarbejde med forskellige handelsskoler iværksat meritgivende kom-
binationsforløb indenfor det merkantile område.  

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

 7 produktionsskoler har i samarbejde med forskellige landbrugsskoler iværksat meritgivende kom-
binationsforløb indenfor landbrug. 

 

ANTAL SKOLER OG FORLØB 

Pr. 1. november 2008 ved vi med sikkerhed: 

 At 45 produktionsskoler tilsammen har etableret 839 meritgivende kombinationsforløb 

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

 At 61 produktionsskoler ud af 79 har deltaget i undersøgelsen 

 At 29 erhvervsskoler har 123 samarbejdsaftaler med forskellige produktionsskoler 

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

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

 Budgetterede måltal for 2008 var på 352 årselever  

 Undersøgelsen påviste, at der i det første år kun lykkedes at etablere kombinationsforløb svarende 

til 52 årselever. 

 

ANALYSE / STYRKER / SVAGHEDER 

En central problemstilling der dukker op i analysen af de forskellige data er forholdet mellem individuelt 

tilrettelagte kombinationsforløb og holdbaserede forløb. Som udgangspunkt ønsker de fleste erhvervssko-

ler, at kombinationsforløbene udbydes som holdbaserede forløb på bestemte tidspunkter af året, det pas-

ser simpelthen bedst til den måde, de i forvejen opretter grundforløb på. Produktionsskolerne er derimod 

ikke entydige i deres udmeldinger, men der er dog en udbredt opfattelse af, at der bør fokuseres på det 

individuelt tilrettelagte kombinationsforløb, men dog med den nuancering at individuelt tilrettelagte forløb 

kan forstås på følgende forskellige måder: 

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

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

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

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

 
Styrker, positive sider og udfordringer: 

 Giver den enkelte elev mulighed for at danne sig et godt indtryk af uddannelsen og uddannelsesin-
stitutionen 

 Elever der starter deres grundforløb som et kombinationsforløb fastholdes bedre i valgt uddannel-
se 

 Der skal arbejdes målbevidst med efterbehandling af elevens oplevelse af kombinationsforløbet 

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

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

 Der skal hele tiden arbejdes på at kombinationsforløbet ikke bliver produktionsskoleforlagt under-
visning på en erhvervsskole 

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

 

Svagheder, problemstillinger og dilemmaer: 

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

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

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

 Der bruges for mange ressourcer på at etablere kombinationsforløb i forhold til elevernes udbytte 

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

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

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

 

 

4 

PSF (2011): Produktionsskoleforløb som indgang eller støtte til at gennemføre en SOSU-

uddannelse 

GENERELT 

FoU projektet var en bredere undersøgelse og udvikling af samarbejdet mellem SOSU skolerne og produkti-

onsskoler med SOSU værksteder. Heraf var meritgivende kombinationsforløb en del. Udviklingsprojektet 
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inddrog 4 SOSU skoler ( Brøndby, Århus, Odense, Åbenrå) og en række produktionsskoler rundt omkring 

disse  

 I afrapporteringen indgår et overblik over produktionsskolernes SOSU værksteder og deres samarbejdsre-

lationer med SOSU skolerne på nationalt plan, en erfaringsopsamling fra en række afholdte udviklingssemi-

narer, 2 artikler om henholdsvis interorganisatoriske udfordringer i et tværinstitutionelt samarbejde og om 

transfer af læring og endelig en ”Kogebog til Kombinationsforløb”. I denne gives der en konkret ’opskrift’ 

på, hvordan man sørger for at involvere alle niveauser (elev/medarbejder/institution) og hvordan man ar-

bejder med alle 3 faser: før / under / efter forløbet. 

 

OMFANGET AF SOSUVÆRKSTEDER OG DERES SAMARBEJDE MED SOSUSKOLERNE PÅ LANDSPLAN 

 49 skoler besvarede det landsdækkende spørgeskema, heraf havde 27 skoler SOSU værksteder 

 De 27 værksteder havde i alt 394 elever = 14,6 elever i gennemsnit 

 Af 21 værksteder, der lavede meritgivende kombinationsforløb lavede 17 holdforløb, mens 4 lave-

de individuelle forløb 

 19 produktionsskoler havde en samarbejdsaftale med SOSU skolen 

 17 produktionsskoler havde en økonomisk aftale med SOSU skolen 

 15 produktionsskoler havde et konkret lærersamarbejde med SOSU skolen 

ERFARINGER ANGÅENDE MERITGIVENDE KOMBINATIONSFORLØB 

 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 

 

Mht. meritgivende kombinationsforløb peger rapporten på, at der skal være en grundig forberedelsesfase 

til kombinationsforløbet, hvor eleven inddrages, stor fokus på at kombinere teori og praksis i kombinati-

onsforløbene, så individuelle elevforudsætninger kan tilgodeses, og til slut skal der være en grundig evalue-

ring af forløbet, hvor eleven får mulighed for at se hvilken betydning kombinationsforløbet kan få fremad-

rettet i forhold til videre uddannelsesforløb. (s.7) 

Der skal 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 for-

skelle på timesatsen for denne undervisning – i dette tilfælde kun i forhold til den timesats forskellige SO-

SU-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 time-

sats på ca. 77 kr. pr. time. Der kan være flere grunde; holdbaserede forløb, der holder prisen nede, ekstra 

ressourcer der forhøjer prisen. (s.14) 
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UDFORDRINGER VED DET TVÆRINSTITUTIONELLE SKOLESAMARBEJDE 

Samarbejdet mellem SOSU-skole og produktionsskole (institutionsniveau) Samarbejdet mellem produkti-

onsskolerne 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 produktions-

skolekulturer. 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 organi-

sationen kan samarbejde med hinanden i tværgående team. 12 Kommentar fra spørgeskemaundersøgelsen 

blandt projektdeltagerne  

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

veauet 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 produk-

tionsskolen 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 forberedelses-

fase til kombinationsforløbet, hvor eleven inddrages, stor fokus på at kombinere teori og praksis i kombina-

tionsforløbene, så individuelle elevforudsætninger kan tilgodeses, og til slut skal der være en grundig eva-

luering af forløbet, hvor eleven får mulighed for at se hvilken betydning kombinationsforløbet kan få frem-

adrettet 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 SOSUværksteder er stadigvæk meget fo-

kuserede på børneområdet og det vi har valgt at betegne egenomsorg, hvor det praktiske arbejde og pro-

duktion 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 produktio-

nen 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 kommunike-
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re internt i egen organisation bliver i et samarbejde mellem institutionerne udfordret, og det er derfor vig-

tigt 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 bæredygti-

ge 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. (s. 38-40) 

 

5 

PSF (2012): ”Forbedre produktionsskoledeltagernes muligheder for at gennemføre en erhvervs-

uddannelse” 

GENERELT 

Projektet tog udgangspunkt i tidligere projekter om samarbejde mellem produktionsskoler og erhvervssko-

ler, der alle viste, at gensidigt kendskab til undervisningens indhold og krav og viden om konkrete aktivite-

ter er vigtige parametre, når overgang fra produktionsskole til erhvervsskole skal lykkes. Projektet bestod af 

3 dele: 

1. diskussioner og reflektioner i en kernegruppe bestående af lærere og ledere fra produktionsskoler 

og erhvervsskoler 

2. afholdelse af temadag med en række branchedefinerede workshops 

3. nærmere beskrivelse af 3 eksempler på samarbejde mellem produktionsskole og erhvervsskole 

omkring bl.a. kombinationsforløb. (rapportens del 2.) 

rapportens del 1 giver en række generelle anbefalinger mht. forskellige aspekter af samarbejdet herunder: 

”Om særlige arbejdsformer som kombinationsforløb, dele af grundforløb på produktionsskolen og produk-

tionsskolebaseret erhvervsuddannelse.” (s. 3) 

GENERELLE OG SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER OM MERITGIVENDE KOMBATIONSFORLØB 

 Samarbejde omkring specifikke opgaver som kombinationsforløb og PBE styrker det generelle sam-

arbejde. 

 Kombinationsforløb kan se ud på mange forskellige måder og komme forskellige steder fra (f.eks. 

fra lærerne). 

 At kombinationsforløb ifølge loven skal være meritgivende kan være misvisende. Man skulle måske 

hellere tale om kompetencegivende forløb. (s. 4) 

 Det er også en succes, hvis den unge efter f.eks. et kombinationsforløb finder ud af, at han eller 

hun ikke er interesseret i den pågældende uddannelse. (s. 5) 

 

 De unge gør ikke krav på meritten, og de tager gerne et forløb 2 gange (f.eks. stilladskursus) (s. 12) 
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 Lærer og vejleder på erhvervsskolen giver tilbagemelding omkring fejl og mangler for den enkelte 

elev, når de er på kombinationsforløb. (s.13) 

 Kombinationsforløb á en dag ad gangen, f.eks. hver mandag over 4 uger for at den enkelte elev kan 

få et lille forspring i f.eks. det teoretiske. (s. 13) 

 Det kan være svært at få lavet kombinationsforløb, der er mange individuelle løsninger (s. 14) 

 Udvidet beskrivelse af kombinationsforløb mellem Greve Produktionshøjskole og CPH West. Dette 

er netop et KOMINATIONSforløb fordi det foregår på begge skoler (s. 15-16) 

 Udvidet beskrivelse af kombinationsforløb mellem Århus Produktionsskole og SOSU Århus. temati-

ske forløb, der afspejler det ordinære grundforløbs fag og dagligdag. Den efterfølgende evaluering 

er ekstrem nødvendig. (s. 17-18) 

 Både Århus SOSU og CPH West giver garanti for at man kan fortsætte i grundforløb, når man har 

været på produktionsskole. Betingelsen kan være, at man skal fortsætte lidt mere på produktions-

skolen først. 

 

8 

KTS m.fl (2012).: ”Projekt ”Fælles viden – bedre forløb”, samarbejde mellem erhvervsskoler og 

produktionsskoler om udvikling af kombinationsforløb 

GENERELT 

Samarbejdsprojekt mellem erhvervsskolerne og produktionsskolerne i region Hovedstaden. Delvist finan-

sieret af regionen. 

Formål: Udviklingen af et tværinstitutionelt vejledernetværk, således at der på hver af de deltagende er-

hvervs- og produktionsskoler var og fortsat er mindst en vejleder, som kan skabe de nødvendige rammer 

for udvikling og gennemførelse af kombinationsforløb mellem regionens erhvervs- og produktionsskoler. 

Konkrete mål var dels at tilføre viden for at kunne støtte de unge i overgangen mellem produktionsskole og 

erhvervsuddannelse, dels at de formelle samarbejdsaftaler bliver realiseretog kvalificeret i et vejledersam-

arbejde, og endelig at ”gennemføre udvikling, afprøvning og vedvarende evaluering af nye tværinstitutio-

nelle kombinationsforløb mellem regionens produktions- og erhvervsskoler.  

ANTAL ELEVER I KOMBINATIONSFORLØB OG EVT: EFTERFØLGENDE ERHVERSUDDANNELSE 

Tabel 1: Produktionsskoleelever fra Region Hovedstaden i kollektivt udbudte kombinationsforløb og efter-

følgende ordinær erhvervsuddannelse i 2010 

Skole  Antal produktionsskole-elever i 
kollektivt udbudte kombinations-
forløb i 2010 

Antal produktionsskoleelever i 
efterfølgende ordinær EUD på 
den pågældende erhvervsskole   

KTS  68  12 (18%)  

TEC 41 13 (32%)  



25 
 

SOSU Kbh 40 9 (23%)  

SOSU C 75 12 (16%)  

I alt  224 46 (21%)  

Kilde: Egen tilvirkning på basis af oplysning fra elevadministrationerne på de pågældende erhvervsskoler   

I ovenstående tabel 2 ses, at i alt 224 produktionsskoleelever deltog i de kollektivt udbudte kombinations-

forløb i 2010 på en af de syv deltagende erhvervsskoler. Heraf valgte 46 eller 21% efterfølgende at tilmelde 

sig et ordinært grundforløb indenfor de uddannelser, som det pågældende kombinationsforløb introduce-

rerede til. 

Det samme mønster ses i tabel 3 nedenfor, der viser måling for de kollektivt udbudte kombinationsforløb i 

2011. Også i 2011 deltog ca. 224 produktionsskoleelever i de fælles udbudte kombinationsforløb og sam-

menligneligt med 2010 valgte ca.22% at fortsætte direkte på grundforløb indenfor det pågældende er-

hvervsuddannelsesområde efter afslutningen af kombinationsforløbet: 

 

Tabel 2: Produktionsskoleelever fra Region Hovedstaden i kollektivt udbudte kombinationsforløb og efter-

følgende ordinær erhvervsuddannelse i 2011 

Skole Antal elever i de kollektivt 
udbudte kombinationsforløb  

Antal produktionsskoleelever i efterføl-
gende ordinær EUD på de pågældende 
erhvervsskole 

CPH-WEST 58 6 (10%) 

SOSU-C 41 16 (39%) 

SOPU 15 0 (0%) 

TEC 23 7 (30%) 

KTS-byg 18 3 (17%) 

KTS-medie 31 5 (16%) 

HRS 38 12 (32%) 

I alt  224 49  (22%)  

Kilde: Egen tilvirkning på basis af oplysning fra elevadministrationerne på de pågældende erhvervsskoler   

Hertil kommer , at der i 2011 tillige blev gennemført adskillige individuelle og bilateralt aftalte kombinati-

onsforløb, hvor en af erhvervsskolerne og en eller flere af produktionsskolerne aftalte og gennemførte 

kombinationsforløb indenfor følgende brancheområder og med følgende elevtal:  
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Tabel 3: Individuelt aftalte kombinationsskoleforløb  2011  

Skole  Kombinationsforløb  Elevtal 
2011 

Heraf efterfølgende  overgået til ordi-
nær  uddannelse på den pågældende 
institution 

CPH-West Introduktion til de  merkantile ud-
dannelser  

80  12 (15%) 

SOSU-C  Sundhed, omsorg og pædagogik 18 3 (17%) 

TEC Strøm, styring og IT 21 9 (43%) 

KTS  Media og kommunikation  67    9 (13%) 

HRS Mad til mennesker  16 14 (87%) 

I alt   202 47 (23%)  

 

Det ses af tabel 3, at ca. 47 af de 202 produktionsskoleelever – svarende til ca. 23% -  som i 2011 deltog i 

individuelt aftalte kombinationsforløb efterfølgende er startet  i ordinær uddannelse på de pågældende 

institutioner. 

Tabellerne viser generelt  en overgangsfrekvens for produktionsskoleelever i kombinationsforløb på  mere   

end 20% til de erhvervsuddannelser, der ligger direkte i forlængelse af de pågældende kombinationsforløb i 

både 2010 og 2011.  

Herved skønnes ovenstående effektmål om overgang til ungdomsuddannelse for produktionsskoleelever i 

kombinationsforløb på 20% i 2010 og 25% i 2011 mere end opfyldt, da ovenstående statistik, jo kun rum-

mer den del af eleverne  som er fortsat direkte  indenfor det bestemte uddannelsesområde, som kombina-

tionsforløbene introducerede dem til og ikke de elever, som efterfølgende har truffet et kvalificeret valg om 

en anden ungdomsuddannelse  . 

Alt andet lige er effekten af kombinationsforløbene formentlig således større end ovenstående tal indike-

rer.     

 

9 

UCL og PSF (2014): Praksislæring på erhvervsskole og produktionsskole – en bro, der får unge til 

at gennemføre en erhvervsuddannelse 

GENERELT 

I FoU-projektet blev der taget udgangspunkt i meritgivende kombinationsforløb indenfor 5 forskellige fag-

områder. Målet var at øge kendskabet til hinandens muligheder og vilkår og til de forskellige måder prak-

sisnær læring udfolder sig på i henholdsvis erhvervsskole og produktionsskole for herved at forbedre sam-

arbejdet om bl.a. kombinationsforløbene til gavn for de unge. Indenfor hvert fagområde, tog projektet ud-

gangspunkt i et konkret kombinationsforløb. 

Rapporten indeholder overvejelser/typologiseringer over organisationen af kombinationsforløbene, over 

fællesskabsstrategier, over lærerroller og endelig over det pædagogiske rum mellem de to skoleformer. 
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FAGOMRÅDER OG ORGANISATIONSTYPER 

 SOSU 

 Byge/Anlæg 

 IT, strøm og styring 

 Smed¨ 

 HG 

Organiseringen af kombinationsforløbet: 

 ”Smagsprøver”: Besøg på forskellige fag indenfor en indgang til EUD 

 ”Vekselvirkning”: Mellem teoretisk input på holdniveau og individuelle øvelser 

 ”Produktet flytter ind (på erhvervsskolen)”: F.eks. i form af et shelter. Byggeprocessen er det over-

ordnede, men den afbrydes af små teoretiske input.  

ANBEFALINGER 

Erfaringerne fra projektet peger på følgende anbefalinger: 

 Kombinationsforløb og andre samarbejdsprojekter må aldrig blive rene hyldevarer. Find en balance 

mellem at (gen)bruge gode erfaringer og forholde sig til konkrete forløb, formål og elev grupper. 

 Brug tid på at besøge hinandens værksteder. Gør det med jævne mellemrum. Man får øje på noget 

nyt hver gang. 

 Overvej, hvordan I vil strukturere det konkrete samarbejde. F.eks. kan kombinationsforløb struktu-

reres på mange forskellige måder. 

 Vær opmærksom på fællesskabets betydning. Brug det bevidst, f.eks. til at skabe holdånd, til at for-

pligte eleverne eller til at intensivere deres indlæring.  

 Vær bevidst om, hvordan I vil bruge lærernes forskellige kompetencer. 

 Den gensidige respekt mellem de to skoleformer er nødvendig – på alle niveauer. Den opstår, når 

man mødes og lærer hinanden, hinandens vilkår og muligheder at kende. 

 Kombinationsforløbene kan virke som kompetenceudvikling hos lærerne, dette kan evt. systemati-

seres. 

 

 

Rapporter efter 2007: Rapporter, der samler op på tværs af projekter, bl.a. om 

meritgivende kombinationsforløb 
 

6 

Danmarks Evalueringsinstitut (2012): ”Forbedre overgange til erhvervsuddannelserne” 

GENERELT 



28 
 

Rapporten samler op en række FoU projekter, der handler om at forbedre overgangene til erhvervsud-

danelserne. 

ÉT PROJEKT OM KOMBINATIONSFORLØB 

Under ’Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper’ (s. 13-15) er medtaget et projekt: ”Overgang til grund-

forløb fra produktionsskole/kombinationsforløb” fra Århus Social- og sundhedsskole. <projektet indgår 

også i tekst nr. 10 i bilag 2> Resultaterne herfra er ikke analyseret separat men sammen med 3 andre pro-

jekter. Det nævnes at:  

”På baggrund af erfaringerne fra er der ikke tvivl om, at nogle elever har brug for en ”håndholdt overleve-

ring” (og dermed en ofte meget informationsmættet overlevering), som kan være afgørende for deres mu-

ligheder for at komme godt i gang på en erhvervsuddannelse. Det kan gælde produktionsskoleelever i 

kombinationsforløb, hvor der løbende skal tages stilling til, om og hvornår de unge at påbegynde et grund-

forløb på en erhvervsuddannelse.” (s. 15) 

 

7 

Danmarks Evalueringsinstitut (2012): Sosu-skolernes anvendelse af midlerne fra trepartsaftalen 

til rekrutterings- og fastholdelsesindsatser. Slutevaluering 

GENERELT 

Rapporten samler op på en række projekter og fokuserer på 3 hovedområder: Øge tilgangen til uddannel-

serne (hovedområde 1), Fastholde eleverne i praktiktiden (hovedområde 2), Fokus på praktikpladsopsø-

gende arbejde i forhold til private leverandører (hovedområde 3) 

SPECIFIKT OM MERITGIVENDE KOMBINATIONSFORLØB 

Meritgivende kombinationsforløb nævnes 2 gange: 

Erfaringerne peger på, at ”det er en god ide at etablere kombinationsforløb i samarbejde med produktions-

skolerne. Dette kan være med til at sikre en rolig og tryg overgang for nogle af de mest sårbare elever.” 

(s.7)  

”… skolerne i perioden har arbejdet på at skabe en tættere relation til særligt produktionsskolerne ved at 

oprette kombinationsforløb, hvor elever fra produktionsskolerne i en del af undervisningstiden opholder sig 

på sosu-skolen. Eleverne fra produktionsskolen deltager i undervisningen sammen med andre grundfor-

løbselever, og eleverne i disse kombinationsforløb får på den måde mulighed for at afklare, om sosu-

uddannelserne er noget for dem. Lærerne på produktionsskolerne får desuden et bedre kendskab til sosu-

uddannelserne og kan dermed bedre vejlede produktionsskoleeleverne om valg af uddannelse. 

Ifølge de skoler, der modtager elever i kombinationsforløb, er mange af disse elever efterfølgende startet 

på sosu-skolen. Samlet set vurderer de skoler, der har et stort fokus på at skabe kombinationsforløb, at der 

kommer flere elever fra produktionsskolerne, og at eleverne i overgangen er mere trygge og derfor kom-

mer godt i gang med grundforløbet.” (s.9)    
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10 

VIA University m.fl.: Forbedre overgange til erhvervsuddannelser, 2014 

GENERELT 

Et inspirationshæfte, der bygger på FoU projekt om forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne 

SPECIFIKT OM MERITGIVENDE KOMBINATIONSFORLØB 

Et af de projekter, der er nævnt, handler om ”Overgangen fra kombinationsforløb til optagelse på grundfor-

løb”. Her redegøres der for en model for overgangen fra et kombinationsforløb på SOSU skolen til eventuel 

optagelse på et SOSU grundforløb. Arbejdet bygger videre på et tidligere samarbejde omkring kombinati-

onsforløb. 

Der advokeres bl.a. for en overgangssamtale. Begrundelsen er en erfaring for, at den unge mistes i over-

gangen, hvis der går for lang tid mellem kombinationsforløbets ophør og grundforløbets begyndelse, og at 

det er vigtigt i samtalen at følge op på den unges erfaringer fra kombinationsforløbet. Dette er ikke mindst 

vigtigt i de tilfælde, hvor den unge anbefales IKKE at gå videre i uddannelsen straks. 

Opmærksomhedspunkter: 

 Eleven får støtte til kompetenceudvikling: Eleven skal forstå processen 

 Skolerne samarbejder om at støtte eleverne: Intensivt samarbejde mellem vejledere på tværs af 

skoleformer nødvendigt. 

 

 

Rapporter efter 2007: Rapporter der omhandler forbindelser mellem produkti-

onsskoler og erhvervsuddannelse, og herunder nævner meritgivende kombina-

tionsforløb 
 

 1 

Aarhus Universitet (2008): Kreativitet, produktion og identitet – fra produktionsskole til er-

hvervsuddannelse 

GENERELT 

En undersøgelse af produktionsskolernes læringsrum og deres elever på 3 forskellige produktionsskoler. En 

kombination af kvantitative (strukturerede interviews) og kvalitative (semistrukturerede interviews og ob-

servationer). 
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Begrundelsen for undersøgelsen er målet om, at 95% af de unge skal have en ungdomsuddannelse. Her 

spiller produktionsskolerne en rolle. 

SPECIFIKT OM MERITGIVENDE KOMBINATIONSFORLØB 

”Fra forordet: ”Fra 15. august 2007 skal der som hovedregel indgå meritgivende kombinationsforløb til 

kompetencegivende uddannelse – herunder især erhvervsuddannelserne. Fra denne dato har det også 

været muligt for produktionsskoler at gennemføre dele af en erhvervsuddannelses grundforløb efter aftale 

og i samarbejde med en erhvervsskole. Det er derfor af stor vigtighed, at der er kendskab til den pædagogik 

som benyttes af skoleformerne.” (s.3) 

Ellers nævnes de meritgivende kombinationsforløb ikke.  

 

3 

DEL (2010): Kobling produktionsskoler og erhvervsuddannelser Nye måder at tænke erhvervsud-

dannelser på 

GENERELT 

En undersøgelse af sammenhængene mellem produktionsskoler og erhvervsskoler og en række forslag til, 

hvordan disse kan blive bedre. Bl.a. forslag til uddannelse af produktionsskolelærere. 

SPECIFIKT OM MERITGIVENDE KOMBINATIONSFORLØB 

Rapporten nævner kombinationsforløbene en enkelt gang: ”Det er vigtigt, at elever opnår systemkendskab 

til erhvervsuddannelserne. Dette kan ske fx gennem deltagelse i kombinationsforløb. Men det er væsent-

ligt, at disse forløb ikke blot er en ’hyldevare’, men at der systematisk arbejdes med at introducere den 

unge til livet på en erhvervsskole i alle dets facetter. Det gælder i forhold til det pågældende fag og det 

særlige fagsprog, den kultur og læringsformer, der knytter sig til faget.” (s.18) 

 

11 

SFI (2015): Forberedende tilbud og overgang til ungdomsuddannelse 

GENERELT 

En undersøgelse af en række forberedende tilbud og deres effekt på det videre uddannelsesforløb, herun-

der produktionsskolerne. Undersøgelsen bygger på registerdata fra Børne- og Undervisningsministeriet og 

Danmarks Statistik. 

SPECIFIKT OM MERITGIVENDE KOMBINATIONSFORLØB 

Under beskrivelsen af produktionsskolerne henvises der til lovteksten: ”For forløb på mere end 3 måneder 

på produktionsskolen tilskyndes det, at der indgår meritgivende forløb til en kompetencegivende uddan-

nelse” (s. 18). Herudover omtales de meritgivende kombinationsforløb ikke. 
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Rapporter før 2007 

A 

UVM (2000): Samspil, samarbede og sammenhæng Rapport om samspillet mellem produktions-

skoler og erhvervsskoler, 1-års reglen på produktionsskolerne og samarbejdet mellem skolerne 

og kommunerne 

Rapporten er udarbejdet en arbejdsgruppe bestående af: 

 Foreningen for produktionsskoler og produktionshøjskoler 

 Forstanderkredsen for produktionsskoler og produktionshøjskoler 

 Foreningen af skoleledere v. tekniske skoler 

 HFI, Interesseorganisation for handelsskolernes ledelser 

 Kommunernes Landsforening 

 Undervisningsministeriet 

 

Under kapitel 1 om samspil mellem produktionsskoler og erhvervsskoler hører også erfaringerne med bro-

bygnings- og kombinationsforløb. Her trækkes bl.a. på erfaringerne fra Pro-Tek forsøget (se tekst B) 

Fra resumeet:  

”Med præciseringen i lov om produktionsskolerne af deres funktion som brobyggere og især med de æn-

dringer, der er lagt op til med reformen af erhvervsuddannelserne [ ... ] er der på regelniveauet lagt hen-

sigtsmæssige rammer for at arbejde med fleksible overgange fra produktionsskole til erhvervsskole” (s. 5) 

og længere nede på samme side: ”Det faktum, at de fleste af de unge, som fra produktionsskolen udsluses 

til SU-berettigede uddannelse (26%) påbegynder en erhvervsuddannelse, og at op mod halvdelen af pro-

duktionsskolernes deltagere har en afbrudt erhvervsuddannelse bag sig, understøtter efter arbejdsgrup-

pens mening også, at der i højere grad end tidligere må indledes mere formelle samarbejdsrelationer mel-

lem produktionsskoler og erhvervsskoler.” Med hensyn til kombinationsforløb gennemgår rapporten 19 

forsøgsprojekter, og konkluderer følgende:  

 ”Af de erfaringer, som arbejdsgruppen har noteret sig, fremgår, at det i forbindelse med iværksæt-

telse af kombinationsforløb har været afgørende, at der afsættes ressourcer til at etablere netværk 

mellem vejlederne og lærerne på de to skoleformer. Samarbejdet om sådanne kombinationsforløb 

stiller – ud over tilrettelæggelsen af de enkelte kombinationsforløb – således også krav til begge 

skoleformers evne og vilje til at få denne opgave til at lykkes, ligesom man fra centralt hold må væ-

re indstillet på at understøtte denne opgave,” (s. 6)  

Rapporten gennemgår dels lovstof og dels statistisk materiale samt, for kombinationsforløbene en oversigt 

over 19 forsøg.  
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B 

DEL og UFV (2000): Mellem to skoleformer 

Evaluering af forsøg med samarbejde mellem produktionsskole og erhvervsskole i Nykøbing Falster, Svend-

borg og Randers omkring kombinerede undervisningsforløb mellem produktionsskole og erhvervsskole. 

Fokus på 3 områder:  

 Vejledning og information: Hvordan rekrutteres de unge til forsøget og hvordan lykkes det at moti-

vere dem til fortsat uddannelse. 

 Undervisningen og pædagogikken: Pædagogiske sammenhænge mellem skoleformerne, er det mu-

ligt at overføre værkstedspædagogikken til den tekniske skole? 

 Rækkevidden af forsøgene: kan, og i så fald hvordan, erfaringerne fra de 3 forsøg overføres til de 2 

forskellige systemer? 

Evalueringen peger i opsamlingen på en række opmærksomhedspunkter:  

Organisering/Strukturering 

 Det optimale for de fleste deltagere og medarbejdere er en vis længde af tiden på den tekniske sko-

le. Hvis deltagerne skal kunne nå at få en realistisk fornemmelse af teknisk skole og eventuelt at 

færdiggøre en opgave, er en uge ad gangen på teknisk skole ikke for meget.  

 Det ser også ud til at fungere godt for mange deltagere, at der er en faglig sammenhæng mellem 

opholdene på den tekniske skole og produktionsskolen, sådan at de på produktionsskolen arbejder 

videre med og bruger det, de har lært på den tekniske skole. Blandt andet derfor er en balance i 

vekselvirkningen mellem skolerne nødvendig. Alt for sjældne ophold på teknisk skole giver en for-

nemmelse af løsrevethed. Projektarbejder som et røgehus eller gocartbygning understøtter den 

faglige sammenhæng mellem skolernes undervisning. 

Samarbejde på skole og medarbejderplan 

 Samarbejdet på medarbejderplan er af vital betydning, hvis projektet skal lykkes.  

 De medarbejdere, der har været med til indledende konferencer eller kurser i forsøgets startfase 

ser disse som en afgørende faktor for at samarbejdet på dette plan lykkes. Det har været med til at 

afmystificere "de andre" og skabt forståelse for de forskellige arbejdsvilkår, der hersker på skoler-

ne.  

 Netop denne forståelse og accept er vigtig, fordi vilkårene er så forskellige.  

 I den praktiske dagligdag har koordinatorerne på de to af projekterne haft en nøglefunktion. De har 

dels påtaget sig en administratorfunktion, dels en rolle som personlig rådgiver. Begge dele har væ-

ret vigtige.  

 Forestiller man sig samarbejdet permanentgjort, er den direkte kontakt mellem de to skolers med-

arbejdere vigtig. Rollen som personlig vejleder eller "udvidet kontaktlærer", som man i landssam-

arbejdet er enedes om at kalde denne funktion, er dog stadig nødvendig og må varetages enten af 

en særlig medarbejder eller af nogle af de tilknyttede lærere/vejledere.  
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 hvordan de to skoleformer og -kulturer kan nærme sig hinanden så meget, at de sammen kan byg-

ge en bro for de unge. Her har det praktiske plan - den konkrete undervisning og planlægningen af 

den - stor betydning. Det er værkstedslederne og faglærerne, der er de vigtige aktører her.  

 Der har fra starten været store barrierer for dette konkrete samarbejde; de meget forskellige ar-

bejdsvilkår, de to skoleformers lærere har, en gensidig mistillid skolerne imellem, der dybest set 

bundede i uvidenhed.  

 Arbejdsvilkårene sætter nogle begrænsninger. Faglærerne fra teknisk skole har ikke tid til for ek-

sempel uformelle besøg på produktionsskolerne, med mindre de bruger deres fritid. Disse vilkår 

kræver en høj grad af forståelse og respekt for hinanden. Og at man i den praktiske tilrettelæggelse 

af samarbejdet tager hensyn til dem.  

 Det er vigtigt, at deltagerne oplever en sammenhæng i dagligdagen og en overensstemmelse mel-

lem de to skolers signaler. Samtidig er det vigtigt at fastholde, at teknisk skole er forskellig fra pro-

duktionsskolen på en række punkter.  Set i dette lys er det ikke en ny fælles skolekultur, der skal 

udvikles, men snarere en viden og accept af de to forskellige kulturer 

Målgruppen 

 Det er en forudsætning for, at undervisningen på den tekniske skole lykkes, er, at deltagerne har et 

mindstemål af motivation. Pro-Tek må være et bevidst tilvalg for den enkelte unge, hvis han skal 

profitere af de særlige muligheder, og hvis næste skridt - overgangen til en ordinær uddannelse på 

en erhvervsskole - skal lykkes. At definere en linie som Pro-Teklinie og dermed deltagerne på linien 

som Pro-Tek'ere uden nogen form for udvælgelse har ikke vist sig holdbart.  

 Modellen i Nykøbing Falster har været den, der tager de største individuelle hensyn. I hvert enkelt 

tilfælde vurderes, hvad der er mest optimalt for den unge i den konkrete situation. Den høje grad af 

fleksibilitet i forhold til individuelle hensyn må betragtes som eksemplarisk og lykkes, fordi koordi-

natorens tætte personlige og faglige vejledning sikrer, at den enkelte deltagers muligheder og be-

hov får en afgørende betydning i forløbet. Denne model med tæt personlig kontakt er i mindre grad 

afhængig af en skriftlig fastholdelse af aftaler.  

 At deltagerne har brug for en særlig personlig støtte er. For nogle unge er brobygningen på Pro-Tek 

nok, og de kan herefter fortsætte i et selvstændigt forløb. Men for en del af målgruppen vil en eller 

anden form for støtte være påkrævet under hele uddannelsesforløbet på teknisk skole. Det kan for 

eksempel være i form af en "udvidet kontaktlærerfunktion" i stil med den rolle, koordinatoren i Ny-

købing har udfyldt også for de deltagere, der i 1998 og 99 fortsatte på 2. skoleperiode. 

Vejledning 

 Hvordan undgår man de situationer, hvor vejledningen ikke rakte til, hvor den unge på trods af, at 

han blev det frarådet, startede på teknisk skole - og ikke klarede det. Omvendt kan man spørge: 

Hvor langt kan man gå i sin vejledning og rådgivning?  

 

 

 



34 
 

C 

Elsesminde m.fl. (2004): En håndbog i PRO-ERHVERV – et samarbejde mellem Produktionsskoler 

og erhvervsskoler 

Håndbogen er en opsamling efter 3 på hinanden følgende udviklingsprojekter under den fælles hovedtitel: 

Pro-Erhverv, hvoraf det første begyndte i 1994. Den indeholder en række anbefalinger til samarbejde, stati-

stik over 42 elever, der alle deltog i 200 samt 4 elevhistorier.  

Pro-Erhverv er et samarbejde, der stadig eksisterer mellem de fynske erhvervsskoler og produktionsskoler. 

”Formålet med Pro-Erhverv er: 

 At udvikle konkrete kombinationsforløb (brobygning) mellem produktionsskoler og erhvervsskole 

der medvirker til at lette indgangen til det ordinære uddannelsessystem. 

 At etablere og udvikle netværk/samarbejde der skaber bæredygtige gensidige samarbejdsaftaler 

mellem de to skoleformer med link til de kommunale forvaltninger. Herunder ungdomsvejlednin-

gen og andre relevante parter, for derved at sikre at de unge forbliver i uddannelse.” (s.7) 

Statistik fra 2001:  42 unge i pro-erhverv forløb:  

 17 indenfor Håndværk og teknik, 15 fortsatte på ordinær uddannelse, 1 i arbejde, 1 tilbage til pro-

duktionsskolen 

 3 indenfor Auto, 2 fortsatte på ordinær uddannelse, 1 tilbage til produktionsskolen 

 4 indenfor Tømrerfaget, 1 fortsatte på ordinær uddannelse, 3 i Pro-Erhverv forløb indenfor anden 

uddannelse 

 5 indenfor Medie, alle vendte tilbage til produktionsskolen 

 9 indenfor Transport og Logistik, 5 fortsatte på ordinær uddannelse, 2 er (da håndbogen udarbej-

des) fortsat på forløbet, 1 i arbejde, 1 tilbage til produktionsskolen. 

 2 indenfor Levnedsmiddel, begge er fortsat i uddannelse 

 2 indenfor Handel og kontor, 1 fortsat i uddannelsae, 1 vendt tilbage til produktionsskolen 

Anbefalinger: 

 Formaliser skolesamarbejdet 

 Få fælles forståelse for visionen, mål og formål. 

 Få organisationen på plads 

 Dan netværk. 

 Skab fælles forståelse 

 Præciser målgruppen 

 Beskrive indholdet af Pro-Erhverv forløbene 

 Prioriter holdforløb 

 Beslut hvordan Pro-Erhverv forløbene koordineres 

 Kontakten til skole- og ungdomsvejlederne er nødvendig 

 Skab kontakt til de unges forældre 
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D 

Danmarks Evalueringsinstitut (2006): Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervssko-

ler 

Evalueringen havde til formål at undersøge produktionsskolens rolle som brobygger i overgangen til teknisk 

skole. Den byggede på et spørgeskema til alle danske produktionsskoler (på det tidspunkt 93) og på nær-

mere kvantitative og kvalitative undersøgelser af 4 erhvervsskoler og 13 produktionsskoler fordelt på 4 

geografiske områder. 

Overordnet konklusion: Mange produktionsskoler samarbejder med erhvervsskolerne. Samarbejdet foregår 

hovedsageligt mellem skolernes lærere og vejledere og er i ved udstrækning baseret på netværk og person-

lige kontakter. Det er oftest ildsjæle på de enkelte skoler, der iværksætter og opretholder samarbejdsrela-

tionerne. 

Evalueringen viser dog også, at skolerne i højere grad bør samarbejde om elever, der med ekstra støtte vil 

kunne få en erhvervskompetencegivende uddannelse. Samarbejdet er ikke tilstrækkeligt udbredt og kvalifi-

ceret til at sikre elevenes behov og interesser. Evalueringen peger derfor på en række forhold, der kan for-

bedres, så samarbejdet kan bidrage til, at flest mulige elever fra produktionsskolerne begynder et erhvervs-

fagligt grundforløb.” (s.7) 

Kapitel 4 omhandler kombinationsforløb: 

”Kombinationsforløb er undervisningsforløb, der indeholder elementer fra undervisningen på produktions-

skolen og på grundforløbet i en erhvervsuddannelse.” (s.31) 

I kapitlet peges på en række barrierer (kulturelle, strukturelle og økonomiske) og følgende anbefales: 

” at produktionsskolerne og erhvervsskolerne løbende opretter kombinationsforløb, så elever altid kan 

komme i gang med et forløb. Det løbende optag i kombinationsforløb forudsætter at erhvervsskolerne er 

opmærksomme på at skabe trygge rammer for produktionsskoleeleverne når de indsluses i uddannelses-

miljøet.” (s.33) 

”at erhvervsskolerne giver en person det overordnede ansvar for samarbejdet med produktionsskolerne 

om kombinationsforløb, og at erhvervsskolen informerer produktionsskolerne om hvem der er den ansvar-

lige.” (s.34) 

”at Undervisningsministeriet skaber et lovgivningsmæssigt grundlag, der sikrer etableringen af kompeten-

ceforløb. Lovgrundlaget bør være så enkelt som muligt og sikre at parterne i kombinationsforløbene har 

ensartede økonomiske muligheder og vilkår.” (s.36)  

”at Undervisningsministeriet beregner et særligt taxametertilskud til elever i kombinationsforløb, et taxa-

meter, der er højere end det nuværende produktionsskoletaxameter. Taxameteret tilfalder produktions-

skolen for de dage, hvor eleven opholder sig der. For at sikre a t skolernes udgifter rent faktisk dækkes, skal 

den pulje der i dag er afsat til tillægstaxameter, placeres i det nye kombinationstaxameter. 

at Undervisningsministeriet overvejer at motivere produktionsskolerne til at etablere kombinationsforløb 

ved at udbetale et igangsættelsesbeløb.” (s.37) 
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BILAG 2: Kronologiske oversigt over publikationer og rapporter 
 

 år titel Forfatter/ 
instituti-
on 

Volu-
lu-
men 

Type / Metode  

A 2000 Samspil, samarbejde 
og sammenhæng  

UVM  76 s. Rapport om samspillet mellem produktions-
skoler og erhvervsskoler, 1-års reglen på pro-
duktionsskolerne og samarbejdet mellem sko-
lerne og kommunerne. Rapporten bygger bl.a. 
på lovstof, gennemgang af kombinationsforløb 
og statistisk materiale 
 

B 2000 Mellem to skolefor-
mer – et samarbejde 
mellem produktions-
skoler og erhvervssko-
ler Pro-Tek forsøget 

DEL og 
UFV 

77 s. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 21 
– 2000 
Evaluering og afrapportering af 3 forsøg med 
samarbejde mellem produktionsskoler og 
erhvervsskoler i henholdsvis Svendborg, Ny-
købing Falster og Randers. 
Løbende erfaringsopsamling og ekstern evalu-
ering af UFV og DEL. Undersøgelsen baseres 
på spørgeskemaer blandt 54 elever/deltagere 
i projektet, ugedagbøger ført af underviserne, 
interviews med lærere og elever og observati-
oner på skolerne.   
 

C 2004 En håndbog i PRO-
ERHVERV – Et samar-
bejde mellem Produk-
tionsskoler og Er-
hvervsskoler 

Elsesmin-
de Odens 
Produkti-
ons-
Højskole 
m.fl.  

59 s. Håndbog over samarbejde om kombinations-
forløb/brobygning ud fra erfaringer fra 3 ud-
viklingsprojekter af samarbejde mellem pro-
duktionsskoler og erhvervsskoler på Fyn 

D 2006 Sammenhænge mel-
lem produktionsskoler 
og erhvervsskoler  

EVA  54 s. Evaluering af samarbejdet mellem produkti-
onsskoler og erhvervsskole og anbefalinger til 
det fremtidige samarbejde. 
Rapporten bygger på en landsdækkende spør-
geskemaundersøgelse udarbejdet af SFI-
Survey + kvalitative undersøgelser af 4 er-
hvervsskoler og 13 produktionsskoler  
 

E 2006 
(?) 

Sammenhænge mel-
lem produktionsskoler 
og erhvervsskoler – 
Byg bedre broer for 
eleverne 

EVA 8 s. Kort resume af resultaterne fra ovenstående,  

 2007 INDFØRELSE AF MERITGIVENDE KOMBINATIONSFORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN 

1 2008 Kreativitet, produktion 
og identitet – fra pro-
duktionsskole til er-

AU 135 
s.  

Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 
6 – 2008.  
Kvalitativ forskningsbaseret undersøgelse af 
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hvervsskole produktionsskolernes læreprocesser. 
 

2 2009 Meritgivende kombi-
nationsforløb 

PSF  50 s,  FoU projekt 122219 
Afsluttende erfaringsopsamling, spørgeske-
maer fra 61 produktionsskoler og 29 erhvervs-
skoler, 3 fokusgruppeinterviews med lærere 
og 2 med elever. afholdelse af udviklingssemi-
narer, statistisk materiale 
 

3 2010 Kobling produktions-
skoler og erhvervsud-
dannelser Nye måder 
at tænke erhvervsud-
dannelser på 
 

DEL  47 s FoU projekt  
Analyse af samarbejde mellem produktions-
skoler og erhvervsskoler, katalog over identifi-
cerede problemstillinger og forslag til løsnin-
ger    

4 2011 Produktionsskolefor-
løb som indgang eller 
støtte til at gennemfø-
re en SOSU-udd. 

PSF  52 s FoU projekt125265 
Afsluttende rapport og projektevaluering, 2 
generaliserende artikler, anbefaling til, hvor-
dan MKF kan etableres. 
 

5 2012 Forbedre produktions-
skoledeltagernes mu-
ligheder for at gen-
nemføre en erhvervs-
uddannelse 

PSF  Del 1 
19 s. 
Del 2 
19 s. 
 

FoU projekt 127659  
Afsluttende rapport i 2 dele: 1. del omhandler 
en lang række diskussioner ført i en kerne-
gruppe og på en temadag. 2. del beskriver 3 
eksempler på samarbejde om kombinations-
forløb.  Kvalitative data. 
 

6 2012 Forbedrede overgange 
til erhvervsuddannel-
serne  

EVA   18 s. FoU projekt 135063 
Tværgående analyse af en række FoU projek-
ter om overgangsforløb. Herunder projekter 
rettet mod specifikke elevgrupper. Et projekt 
om meritgivende kombinationsforløb på SOSU 
Århus er inddraget 
 

7 2012 Sosu-skolernes anven-
delse af midlerne fra 
trepartsaftalen til 
rekrutterings- og fast-
holdelsesindsatser. 
Slutevaluering 

EVA 29 s. Opsamlende rapport på tværs af skolernes 
projekter, tværgående analyse og cases 

8 2012 Projekt ”Fælles viden –
bedre forløb ”,  sam-
arbejde mellem er-
hvervsskoler og pro-
duktionsskoler om 
udvikling af kombina-
tionsforløb 

KTS 9 s. Afsluttende rapport. Beskrivelse af formål, 
aktiviteter og erfaringer. Statistisk materiale 
omhandlende antal forløb og sammenhæng 
mellem forløb og evt. følgende overgang til 
erhvervsuddannelse 

9 2014 Praksislæring på er-
hvervsskole og pro-

UCL  PSF  11 s,   FoU projekt 129940 
Afsluttende rapport, observationer, uformelle 
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duktionsskole – en 
bro, der får unge til at 
gennemføre en er-
hvervsuddannelse 
 

interviews, strukturerede reflektioner med de 
deltagende lærere 

10 2014 Forbedrede overgange 
til erhvervsuddannel-
ser 

VIA Uni-
versity 
college 
m.fl.  

28  s.  FoU projekt 135063 
Et inspirationshæfte fra projektet: Forbedrede 
overgange fra grundskole og produktionsskole 
til erhvervsuddannelser med følgende skoler: 
VIA University college, Tech College Aalborg, 
Tradium SOSU Randers, SOSU Aarhus, Learn-
mark, TS Silkeborg, SOSU Silkeborg, Handels-
skolen Silkeborg, 
 

11 2015 Forberedende tilbud 
og overgang til ung-
domsuddannelse 

SFI 103 Evaluering af en lang række forberedende 
tilbud indenfor forskellige skoleformer. 
Bygger på registerdata. 
 

12 pågå
gå-
ende 

Målrettede forløb på 
produktionsskolen 

PSF  Projektets overordnede formål er at doku-
mentere og kvalificere anvendelsen af målret-
tede forløb på produktionsskolerne for at 
imødekomme den gruppe af unge, der er mo-
tiverede for en erhvervsuddannelse, men som 
ikke har tilstrækkelige skolekundskaber. Pro-
jektet har ligeledes til formål at de unge får 
opkvalificeret deres skolekundskaber og sam-
tidig stifter bekendtskab med erhvervsud-
dannelsen igennem meritgivende kombinati-
onsforløb. Et primært sigte med at gennemfø-
re målrettede forløb på produktionsskolen, er 
at styrke mulighederne for at flere unge gen-
nemfører en erhvervsuddannelse. 
 

 

FORKORTELSER 

AU Aarhus Universitet 

DEL Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 

EVA Danmarks Evalueringsinstitut 

KTS Københavns Tekniske Skole 

PSF Produktionsskoleforeningen 

SFI SFI – Det nationale forskningscenter for Velfærd 

UCL University College Lillebælt 

UFV Udviklingscenter for folkeoplysning og voksenundervisning 

UVM Undervisningsministeriet 
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Udgivelser fra Produktionsskoleforeningen 
 

PSF’s temahæfte 2015:  Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse – et 

inspirationsmateriale Eksempler på PBE forløb og 

samarbejde omkring uddannelsen 

PSF’s temahæfte 2015:  Målrettede forløb på produktionsskolen Om er-

hvervsuddannelsesreformen og dens konsekven-

ser for produktionsskolerne  

PSF’s temahæfte 2015: Projekt Nye spor til teknik Historien om 3 unges 

vej til uddannelse 
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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 prakti-

ske arbejde i mindre værkstedsenheder, men suppleres af et stærkt og sammen-

hængende ungdomsmiljø på skolen. Målet for produktionsskoleforløbet er den un-

ges faglige, personlige og sociale udvikling. 

Produktionsskoleforeningen er produktionsskolernes interesseorganisation. Dens 

formål er at styrke og udvikle produktionsskoleformen som en landsdækkende lokalt 

forankret skoleform. 
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