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Vedr. Høring om forslag til lov om ændring af lov om 
produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelses til SU-niveau 
m.m.) 

Forslaget indebærer, at skoleydelsen til produktionsskolelever under 18 år afskaffes 
og at niveauet for skoleydelsen til deltagere, der er fyldt 18 år, reduceres til SU-
niveauet på ungdomsuddannelsesområdet. 

Uddannelsesforbundet mener, at forslaget udfordrer selve skoleformens DNA, og at 
grundlaget for skoleformens pædagogik baseret på arbejde, produktion og løn bliver 
undermineret ved det stillede forslag. Uddannelsesforbundet mener derfor, at 
forslaget bør tages af bordet. 

Forslaget bør opgives fordi: 

‐ Det bygger på en fejlagtig kobling mellem skoleydelsens størrelse og de unges 
uddannelsesvalg 

‐ Skoleydelsen har en pædagogisk værdi, som bør bevares. Den pædagogiske 
værdi knytter sig til, at skoleydelsen ikke alene er et forsørgelses-
grundlag men en aflønning af elevens deltagelse i en værdiskabende produktion  

‐ Mange unge i målgruppen vil ikke kunne opretholde et tilstrækkeligt 
forsørgelsesgrundlag 

 

Sammenhæng mellem skoleydelse og uddannelsesvalg 

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at baggrunden for forslaget er at 
sikre, at ydelsesniveauet i mindre grad skal danne grundlag for uddannelsesvalget 
(Bemærkning 1.2 Lovforslagets baggrund).  

Imidlertid er produktionsskolernes målgruppe unge, der netop ikke har et 
uddannelsesvalg. Det fremgår eksplicit af den del lovforslagets bemærkninger, der 
omhandler produktionsskolernes målgruppe, at optagelse på en produktionsskole 
forudsætter, at ansøgeren er under 25 år, ikke har gennemført en 
ungdomsuddannelse, og ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en 
sådan uddannelse (Bemærkning 2.1.1 Gældende ret).  

  



Konkret er optagelsen på en produktionsskole betinget af, at man er visiteret til dette 
via UU, et produktionsskoleforløb er altså ikke noget den enkelte unge frit kan vælge 
til. 

I forhold til produktionsskolens målgruppe giver det ikke mening at forsøge at påvirke 
de unges uddannelsesvalg ved en reduktion af skoleydelsen til SU-niveau, Da 
en reduktion i skoleydelsen ikke vil påvirke de unges forudsætninger for at begynde 
på en ungdomsuddannelse, men alene risikerer at påvirke den unge til ikke at følge 
et produktionsskoleforløb. 

 

Skoleydelsens pædagogiske værdi gennem kobling af arbejde, produktion og løn 

Det er et centralt pædagogisk princip i produktionsskolernes arbejde med at gøre de 
unge uddannelses- og arbejdsmarkedsparate, at læringen skal ske i praksis under 
arbejdsmarkeds-lignende forhold og at arbejde og løn hænger sammen. 
Produktionsskoleydelsen skal netop afspejle, at eleverne deltager i en værdi-
skabende produktion. Hvis dette pædagogiske princip skal bibeholdes er det 
afgørende, at alle unge, der deltager i produktionen, aflønnes, uanset alder. Derfor 
er det problematisk, at afskaffe skoleydelsen til elever, der endnu ikke er fyldt 18 år.  

Det er ligeledes afgørende, at aflønningen står i forhold til den enkelte unges indsats 
i værkstedets produktion. Med en reduktion af skoleydelsen til hhv. kr. 0 - kr. 350 - 
kr. 1250/ugen, vil der ikke længere være sammenhæng mellem værdien af de unges 
indsats på værkstederne og deres aflønning. 

Netop fordi skoleydelsen afspejler den unges deltagelse i en værdiskabende 
produktion, giver det ikke mening at sidestille skoleydelsen med SU’en til de 
ordinære ungdomsuddannelser.  

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil skoleformens pædagogiske grundlag, om deltagelse 
i en produktion som udgangspunkt for afklaring samt personlig, social og faglig 
udvikling, bliver væsentligt svækket. 

 

Utilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag  

Forslaget om ’harmonisering’ af produktionsskoleydelsen til SU-niveau må formodes 
at betyde, at det forventes, at eleverne vil supplere deres produktionsskoleydelse 
med fritidsjobs for at opnå et rimeligt forsørgelsesgrundlag. Der er imidlertid en stor 
del af produktionsskolens målgruppe, der ikke har en reel mulighed for at supplere 
deres produktionsskoleydelse med et fritidsjob.  



De elever der visiteres til produktionsskoletilbud mangler de faglige, sociale og/eller 
personlige kompetencer, som er en forudsætninger for at gennemføre en ordinær 
ungdomsuddannelse, og en del af målgruppen mangler også forudsætningerne for at 
kunne opnå beskæftigelse på ordinære vilkår. Det fremgår netop af 
produktionsskolelovens formålsparagraf, at det er et centralt mål for forløbet at 
forbedre de unges muligheder på arbejdsmarkedet på både ordinære og særlige 
vilkår:  ”Tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres 
muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder 
til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende (Bekendtgørelse af lov om 
produktionsskoler §1 stk. 2). Nogle unge i produktionsskolernes målgruppe har altså 
ikke forudsætningerne for at passe et ordinært fritidsjob – det er netop 
produktionsskolens opgave, at bringe dem nærmere arbejdsmarkedet.  

For de unge, der har forudsætninger for at få et fritidsjob, er tiden til at passe det 
begrænset sammenlignet med elever i ungdomsuddannelserne.  Dette skyldes, at 
produktionsskoleeleverne arbejder på arbejdsmarkedslignende vilkår, hvilket bl.a. 
betyder, at de, som andre på arbejdsmarkedet, har ret til 5 ugers ferie. Altså 
betydeligt mindre end f.eks. unge i gymnasiet. De har derfor ikke samme mulighed 
for at tage feriejob og på den måde supplere deres indtægt. 

Et forsørgelsesgrundlag, der giver ro omkring elevernes basale behov for bolig, mad 
mm., er en helt afgørende betingelse for, at indsatsen i produktionsskolerne kan 
lykkes, fordi denne ro er forudsætning for, at eleverne har det fornødne mentale 
overskud til at koncentrere sig og engagere sig i de forskellige læringsaktiviteter.  
Forringelsen af produktionsskoleydelsen vil derfor indebære en risiko for, at 
kvaliteten i indsatsen overfor målgruppen forringes væsentligt.   

  

 

Med venlig hilsen 
 
Hanne Pontoppidan 
Formand for Uddannelsesforbundet 
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