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produktionsskolerne, samt øvrige undervisere og vejledere hos for eksempel Ungdommens 
Uddannelsesvejledning, på erhvervsskoler, VUC, ungdomsskolen eller i 10. klasse.

Endvidere kan bogen inspirere partnerne, der arbejder – eller overvejer at arbejde – sam
men med produktionsskolerne. Endelig kan bogen bruges som undervisningsmateriale 
til grunduddannelser, efter og videreuddannelser til blandt andet lærer, erhvervslærer, 
voksen underviser, vejleder og pædagog, samt andre der interesserer sig for unge på kanten, 
læring i praksisfællesskaber og arbejde med partnerskaber og grænsefællesskaber. 

Indholdet er baseret på et 3årigt udviklingsprojekt: Lokalt partnerskab – Produktions-
skoler, virksomheder og civilsamfund. Nye veje til at hjælpe de mest udsatte unge i arbejde og 
uddannelse. Partnerskabsprojektet forløb fra 2014 til 2016 på baggrund af en fondsbevil
ling fra VELUX FONDEN. Partnerskaberne blev udviklet, gennemprøvet og evalueret af 
fire produktionsskoler: Esbjerg Forberedende Erhvervsskole – Produktionsskolen Esbjerg, 
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Af Stine Bosse, 
erhvervskvinde og ambassadør 
for produktionsskolerne

Vi lever i en tid med store forandringer, der ikke 
kommer stille og roligt i et tempo, hvor vi som 
mennesker har tid til at justere og adoptere æn-
dringerne, men i en tid hvor ordet „disruption“, 
altså total forandring i løbet af kort tid, er på alle 
erhvervslederes læber, og hvor vores samfund stil-
les overfor nye trusler og muligheder. I sådanne 
tider er det vigtigere end nogensinde, at have blik 
for at ingen efterlades uden muligheder. At alle 
talenter, der findes i alle mennesker, aktiveres og 
respekteres.

Kun ved at indrette et samfund, der anerkender 
forskellighed og rummer alle kompetencer, kan vi 
sikre en blanding af effektivitet, humanisme og di-
stribution af velstand. Vi ser ind i nye muligheder, 
der indeholder en spændende udvikling, men som 
også særligt forpligter os på fair og lige mulighe-
der, hvis vi vil bevare et samfund i indre balance, 
der ikke er præget af angst og usikkerhed, og som 
kan række ud i verden.

#
Forord
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I Danmark har vi en stærk og sund tradition for, 
„at alle skal være med“. Det princip er udfordret 
i en global verden, men er ikke mindre relevant. 
Tværtimod. Derfor er Produktionsskolernes idé 
og formål mere relevant end nogensinde. Vi fødes 
med forskellige talenter, vi udvikles under forskel-
lige omstændigheder, men vi er alle mennesker i et 
samfund, som kun bliver lykkeligt for os alle, hvis 
vi oplever, at alle har mulighed for at være med og 
bidrage. Og her er eksemplerne på unge produk-
tionsskoleelevers deltagelse i partnerskaber med 
virksomheder og civilsamfund meget vigtige og 
inspirerende.

Bogen her tjener til inspiration for og uddannelse 
af alle der beskæftiger sig med Produktionsskoler-
ne. Det er en bog, der både beskriver de fantasti-
ske resultater, der allerede er nået, men også viser 
nye veje, der er så hårdt brug for. Her kan et tæt og 
gensidigt berigende samarbejde og partnerskab 
mellem produktionsskoler og private virksomhe-
der, offentlige institutioner og civilsamfund være 
en af vejene frem.
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#
Indledning

Langt de fleste unge går i gang med en 
ungdomsuddannelse umiddelbart efter grundsko-
len og får derigennem tilegnet sig kompetencer, 
der kan bruges på deres videre vej i uddannelsessy-
stemet og ud på arbejdsmarkedet. Men ikke alle. 
En mindre gruppe unge magter ikke at gå den 
snorlige vej gennem ungdomsuddannelser – eller 
må give op, holde pause og/eller finde andre, mere 
kringlede veje at gå undervejs. 

Denne gruppe unge er målgruppen for produk-
tionsskolernes virke. Produktionsskolerne kom-
binerer undervisning, praktisk arbejde og pro-
duktion, og tilbyder individuelle forløb, der tager 
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udgangspunkt i, hvad den enkelte kan, og hvordan 
han eller hun kan nå sine mål. Det overordnede 
formål er at styrke den unges faglige, personlige 
og sociale udvikling og at forbedre hans/hendes 
muligheder for videre uddannelse og muligheder 
på arbejdsmarkedet. Produktionsskolerne tilbyder 
dermed en anden vej til uddannelse og arbejde end 
de ordinære ungdomsuddannelser. 

Men for nogle unge er afstanden mellem produkti-
onsskolens rummelige læringsmiljø og de krav, der 
stilles på for eksempel en erhvervsuddannelse eller 
en arbejdsplads, stadig uoverskuelig stor.

Dette var baggrunden for, at SPUK i tæt samarbej-
de med fire produktionsskoler – Esbjerg Forbe-
redende Erhvervsskole, Randers Produktionshøj-
skole, Århus Produktionsskole og Den Økologiske 
Produktionsskole i København – tog initiativ til 
det 3-årige udviklingsprojekt: Lokalt partnerskab 
– Produktionsskoler, virksomheder og civilsamfund 
– Nye veje til at hjælpe de mest udsatte unge i arbej-
de og uddannelse (Partnerskabsprojektet 2014-
2016). Projektet fik økonomisk støtte fra VELUX 
FONDEN og VILLUM FONDEN.

Partnerskabsprojektet 
2014-2016
Formålet var at afprøve og udvikle nye metoder, 
der kunne hjælpe de mest udsatte unge i gang med 
uddannelse eller arbejde. Grundtanken var, at af-
standen mellem produktionsskolernes rummelige 
læringsmiljø og de krav, der stilles i det omkring-
liggende samfund – som af nogle unge opleves 
som uoverkommelig – kan blive mere overkom-
melig, når produktionsskolerne indgår i et tæt 
samarbejde med virksomheder og civilsamfund i 
et forpligtende partnerskab.

Mange af de unge har brug for at blive modnet 
og få erfaringer med at arbejde. Hvis de skal tro 
på, at de kan klare en uddannelse, skal de opleve 
respekt fra det omgivende samfund og mærke, at 
deres indsats gør en forskel for andre. De unge skal 
opleve, at der er forventninger til dem, og at der er 
brug for dem – i et rigtigt arbejdsfællesskab, hvor 
andre er afhængige af de unges bidrag.

Partnerskabet er et forpligtende samarbejde mel-
lem en produktionsskole og en lokal virksomhed, 
institution eller en aktør fra civilsamfundet, for ek-
sempel en forening. Organiseringen af samarbej-
det, for eksempel hvor og hvordan den unge skal 
indgå i produktionen, er vidt forskellig, men fælles 
for partnerskaberne i projektet har været, at den 



hverdag, de unge indgår i, tilstræber at efterlig-
ne en normal hverdag på en arbejdsplads. Det vil 
sige, at arbejdsforholdene i partnerskabet tilpasses 
partnerens behov –naturligvis med respekt for de 
unges situation, kompetencer og produktionssko-
lelovgivningen. Det kan for eksempel være, at de 
unge møder samme tid som det øvrige personale, 
og at de holder pauser sammen. Således tilpasses 
arbejdspladskrav i takt med den enkeltes kompe-
tenceudvikling. Det betyder, at de unge vil lære 
om arbejdspladskultur, disciplin, kommunikation 
og samarbejde – og stadig have et sikkerhedsnet 
i form af produktionsskolelæreren og den øvri-
ge elevgruppe. Samtidig kan de unge opbygge et 
bredt net af kontakter til lokale firmaer, arbejds-
pladser, frivillige organisationer m.m. 

Målet er, at det tætte samarbejde i partnerskabet 
mellem produktionsskolen og virksomheden, in-
stitutionen eller foreningen vil give de unge nye 
trædesten på deres vej mod en ungdomsuddannel-
se eller et job. 

De fire skoler har i Partnerskabsprojektet 2014-
2016 afprøvet forskellige partnerskaber, som er 
beskrevet i denne bogs kapitel 4. På alle de fire 
skoler har det taget tid at udvikle de enkelte part-
nerskaber – nogle partnerskaber er undervejs ble-
vet omdefineret, partnerne er skiftet, eller man har 
tilpasset sig de udfordringer, der opstod på vejen. 

I november 2016 er det imidlertid klart, at ud-
viklingsarbejdet har slået rod, og at arbejdet med 
partnerskaber nu er blevet en måde at arbejde på, 
som de fleste af værkstederne tænker ind i deres 
hverdag.

Partnerskabsprojektet 2014-2016 er gennem hele 
forløbet blevet fulgt og evalueret af professor 
Line Lerche Mørck og lektor Christian Christrup 
Kjeldsen, begge fra Danmarks institut for Pæda-

Hvad er et partnerskab? 

Et partnerskab er, når et helt produktionsskole-
værksted med 10-20 elever og 1-2 lærere rykker 
sammen ’ud i verden’ og samarbejder om et produkt, 
en tjenesteydelse eller en begivenhed med en privat 
virksomhed, en offentlig institution eller en aktør fra 
civilsamfundet, eksempelvis en idrætsforening. Her 
kan eleverne lære om arbejdspladskultur, disciplin, 
kommunikation og samarbejde – og stadig have et 
sikkerhedsnet i form af produktionsskolelæreren og 
den øvrige elevgruppe. I et partnerskab er produk-
tionsskolen fortsat ansvarlig for tilrettelæggelse og 
afvikling af elevernes undervisning, men alle parter 
har et ejerskab til de fælles aktiviteter og produk-
tioner. Arbejdet i et partnerskab er afstemt, så det 
tilgodeser både elevernes og partnerens behov.
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gogik og Uddannelse (DPU) og Aarhus Universi-
tet (AU). Denne endelige evaluering er trykt i en 
separat udgivelse, der blandt andet indeholder en 
statistisk analyse af elevgrundlaget for Partner-
skabsprojektet 2014-2016, evaluatorernes kvalita-
tive analyser af udvalgte partnerskaber samt deres 
opsamling og konklusion på Partnerskabsprojek-
tet 2014-2016’s betydning for de involverede skoler 
og unge og bud på muligheder og dilemmaer ved 
at lave partnerskaber (Mørck m.fl. 2016).

Hvem kan få glæde af bogen?
Med denne bog ønsker vi at samle op på og for-
midle nogle af de væsentligste pointer og erfarin-
ger fra Partnerskabsprojektet 2014-2016 til en stør-
re målgruppe. 

Bogen er først og fremmest udarbejdet som inspi-
ration til lærere, vejledere, almenundervisere og 
ledelser på produktionsskolerne.

Dernæst er bogen tiltænkt øvrige undervisere og 
vejledere hos for eksempel Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning, på erhvervsskoler, VUC, ung-
domsskolen eller i 10. klasse.

Endvidere kan bogen inspirere partnerne, der ar-
bejder sammen med produktionsskolerne – eller 
overvejer det. Det kan for eksempel være kontakt-

personer og samarbejdspartnere hos private virk-
somheder, medarbejdere og ledere i en folkeskole, 
en daginstitution, et ældrecenter eller boligsociale 
medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer eller andre 
aktive i civilsamfundet.

Endeligt kan bogen bruges som undervisnings-
materiale til grunduddannelser, efter- og videre-
uddannelser, til blandt andet lærer, erhvervslærer, 
voksenunderviser, vejleder og pædagog, samt an-
dre der interesserer sig for unge på kanten, læring i 
praksisfællesskaber og arbejde med partnerskaber 
og grænsefællesskaber. 

Hvordan kan bogen læses?
Bogen består af 5 kapitler.

I kapitel 1, 2 og 3 argumenterer vi, på baggrund 
af eksisterende viden og forskning på området, 
for, hvorfor det er nødvendigt med en tilgang, der 
tilbyder andre veje til uddannelse og job end de 
ordinære ungdomsuddannelser (erhvervsskole- og 
gymnasie-retningen): 

Kapitel 1: De unge handler om de unge, som går 
på produktionsskolerne; herunder forholdene for 
unge i almindelighed, hvem der får en uddannel-
se og en beskrivelse af de unge, der befinder sig på 
kanten af uddannelsessystemet.



Kapitel 2: De unges kompetencer handler om 
indholdet i, hvad de unge skal lære; herunder de 
personlige, sociale, almene og specifikke fagli-
ge kompetencer og de særlige fokusområder for 
elever på produktionsskolerne. Kapitlet beskriver 
arbejdet med at støtte eleverne i at få tillid til rela-
tioner, at kunne begå sig socialt, at få tro på at ting 
kan lykkes og at kunne være en ligeværdig med-
borger, der gør en forskel.

Kapitel 3: De unges læring handler om, hvordan 
produktionsskolerne og andre bedst kan tilrette 
læringsmiljøer, hvori de unge kan udvikle sig; her-
under sammenhængen mellem læring og motiva-
tion, læring i praksisfællesskaber og grænsefælles-
skaber og partnerskaber.

I kapitel 4 og 5 bliver nogle af de konkrete erfa-
ringer fra de fire produktionsskolers arbejde med 
Partnerskabsprojektet 2014-2016 gennemgået. 
Denne del af bogen giver inspiration og gode råd 
til andre, der er interesseret i at etablere et part-
nerskab mellem en produktionsskole (eller en 
anden uddannelsesinstitution) og en virksomhed, 
institution eller forening:

Kapitel 4: Fortællinger fra Partnerskabsprojek-
tet 2014-2016 gennemgår forskellige slags part-
nerskaber og beskriver 10 partnerskaber på de fire 

produktionsskoler. I dette kapitel er også en re-
portage fra et partnerskab fra hver skole.

Kapitel 5: Partnerskaberne i praksis: Erfaringer 
og gode råd kommer med refleksioner og forslag 
til tjeklister, inden man iværksætter et partner-
skab, hvad man som skole skal være opmærksom 
på undervejs, opmærksomhedspunkter omkring 
forholdet til partnerne og andre samarbejdspart-
nere.

Gennem hele bogen kommer de unges stemmer 
frem gennem 8 portrætter af produktionsskole-
elever.

I midten af bogen bringer vi en fotoreportage fra 
partnerskabernes deltagelse på Folkemødet 2016, 
hvor de unge formidlede deres personlige erfarin-
ger og projektets budskab. 

Endeligt er der sidst i bogen litteraturliste og Vej-
ledning til produktionsskolernes udbud af værk-
stedsstilbud på virksomheder fra Ministeriet for 
Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for 
undervisning og kvalitet.
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Michella, 18 år
Jeg er blevet klædt på til virkeligheden

Jeg går på Transport & Logistik på Randers Produkti-
onshøjskole, hvor vi er i partnerskab med Duba-B8. 
Vi leverer og monterer kontormøbler til for eksem-
pel skoler, kommuner og enkelte private kunder.

Da jeg var færdig med folkeskolen, vidste jeg ikke 
rigtig, hvad jeg ville. Jeg har aldrig været glad for at 
gå i skole, dels fordi jeg havde meget svært ved at 
sidde stille, men også fordi min familie flyttede rig-
tig meget. Vi er altid flyttet midt i skoleåret, så jeg 
har ikke kunnet følge med, og til sidst gav jeg bare 

op – så gad jeg ikke mere. Jeg følte ikke, jeg fik den 
støtte og hjælp, jeg havde brug for, men jeg bestod 
da mine fag.

Mine brødre har gået på produktionsskole, så de 
foreslog det, og så startede jeg her. Det var skræm-
mende, for jeg kendte ingen, og det første værk-
sted var ikke noget for mig, men så kom jeg herned, 
og allerede fra min første uge var jeg helt glad. Jeg 
har altid godt kunnet tænke mig at arbejde med 
transport. Alle i min familie har været flyttemænd 
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eller inden for transport, og det er bare smittet af 
på mig, så det også er blevet min drøm.

Jeg var rigtig bange for at blive diskrimineret, for-
di jeg er kvinde – at de troede, jeg ikke kunne det 
samme som drengene. De jokede måske lidt med 
det en gang imellem, men de accepterede mig fra 
starten og lod mig komme ind i deres miljø. Det var 
rigtig fedt. Og sådan er det stadig hver dag, jeg er 
her: Der er ikke nogen forskelligheder, vi kan alle det 
samme, og vi er alle sammen gode nok.  

Der er jo mange her, der har forskellige behov. Vi 
har for eksempel nogen, der har ADHD og skal lave 
noget hele tiden, og det respekterer vi selvfølgelig. 
Der er en af de nye, der stadig er meget genert, så 
ham tager vi med ud på ture og snakker rigtig me-
get med ham, så han kan mærke, at han er accep-
teret. 

Når de nye starter, får de to buddies, en lærling og 
en gammel elev, som de går rundt med, så de ikke 
føler sig alene. Men generelt arbejder vi også meget 
bevidst med tingene: Det starter egentlig bare med, 
at vi giver håndtryk og viser respekt til hinanden på 
den måde. Det gør vi både om morgenen, og når vi 
slutter dagen. 

Ryggen rettes 
Duba-B8 kommer ud til os med varer, som vi kører 
ud til kunderne og monterer. Så på en måde repræ-
senterer vi firmaet. Og derfor har vi en speciel trøje, 
hvor der står Duba-B8 på, og vi skal have arbejds-
tøj på. Vi må heller ikke have kasket på, når vi er ude 
med varer, og vi må heller ikke stå og ryge, når vi 
har uniformen på. 

Det handler også om, hvordan man skal se ud, og 
hvordan man skal lyde, når man står og snakker 
med et andet menneske. På den måde får man ret-
tet ryggen lige fra starten af og bliver klædt på til 
virkeligheden.

De nye får det at vide med det samme, så de ikke 
står der med en dårlig trøje, hvor der står „Jeg el-
sker alkohol“. Vi siger det også, når vi er ude på ture: 
Hvis du skal ryge, så tag lige trøjen af og gå over på 
den anden side. Hvis du som fyr har langt hår, så 
tag det lige op i en elastik. Og hvis du har skæg, så 
må du gerne lige trimme det lidt til. 

At vi har uniform på, når vi er ude at køre med Du-
ba-varer, giver faktisk en slags spænding, for når 
man tager en uniform på, så er man ligesom en 
anden. Man føler sig respekteret, når man kommer 
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i sådan en gruppe – man er en del af noget, og vi er 
et team. Der er også mange af de nye, der siger, at 
selvom det ikke ser smart ud, så føler de sig godt 
tilpas, når de får sådan en Duba-trøje på. Det er lidt 
sådan: Uniformen på, og så er man på toppen. 

Indblik i virkeligheden 
At være med i partnerskabet gør vores hverdag 
meget anderledes end på de andre værksteder, for 
vi får jo et indblik i virkeligheden: Når vi kører jo ud 
med varer, møder vi rigtige kunder. Og det er nok 
det største skub at få. Men alligevel har vi også en 
„sikkerhedssnor“ herhjemme på skolen; vi er ikke 
forpligtet til at være ude i virkeligheden hele tiden.  

Kunderne ved jo ikke altid, at vi kommer fra en pro-
duktionsskole, de synes bare, vi gør det godt. En-
kelte reagerer negativt og vil ikke have noget med 
os at gøre, fordi vi er fra Randers Produktionshøj-
skole – og vi kan tage vores ting og køre igen. Der 
er stadig steder, hvor skolen har et dårligt ry. Men vi 
har lært at tage det med et smil og sige „Det er bare 
i orden, vi får Duba-B8 til at sende nogle andre ud 
med det“. 

På den måde tror jeg, vi er med til at rette lidt op på 
produktionsskolernes dårlige ry. Og for os selv be-

tyder det også noget, at vi kan sige, at vores værk-
sted er mere arbejde end skole. Folk siger måske 
„Ja ja, du går jo på sådan en taberskole ...“. „Nej, jeg 
arbejder der rent faktisk. Jeg leverer og monterer 
for Duba-B8“.

Kage og kompetencer 
Jeg tror også, at Duba-B8 er glade for samarbejdet. 
Vi har jo meget gå-på-mod, og vi vil helst have flere 
varer hele tiden, fordi vi er så mange mennesker, 
der gerne vil ud og køre. Hver gang vi får ros, så bli-
ver det meldt til hovedkontoret, som så melder det 
videre til Duba-B8 ... og så får vi måske kage sidst 
på ugen. Man føler sig virkelig værdsat, både af Du-
ba-kontoret og alle andre. 

Det, at man bliver værdsat, kommer ud og oplever 
noget hver dag og møder mennesker uden for sko-
len betyder rigtig meget. Man får simpelthen 
udvidet sine sociale kompetencer. Der er 
mange, der er sådan nogle „panel-liste-
re“: Folk, der allerede fra de var små, har 
undgået andre mennesker, ikke været 
i nærheden af andre – og så bliver de 
rigtig generte. Men når de så kommer på 
sådan et hold som vores og lærer, at 
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andre mennesker måske ikke er så skræmmende, 
som de ser ud... så sker der noget. 

Én ting er at være på skolen, men når vi er ude at 
køre, så sidder vi sammen i bilen, skruer op for mu-
sikken, synger med og deler historier. Og så får man 
bare et stærkere bånd til de andre. Så det handler 
ikke kun om at få rettet ryggen, man får også øget 
sin selvtillid en hel del.

Ryggen ret 
Jeg har selv udviklet mig meget ved at gå her. Før 
var jeg meget genert, jeg snakkede ikke med nogen, 
jeg holdt mig helst fra andre mennesker – for jeg 
troede, at hele verden bare hadede mig. 

Men hernede startede de med at rette ryggen på 
mig: Nu skulle jeg sidde ordentligt, og når jeg var 
ude ved kunden, måtte jeg ikke stå og hænge ... 
hænderne om på ryggen, ret ryggen! Og det var 
bare mega fedt. For så kunne jeg på en eller anden 
måde begynde at snakke med andre. Og nu er jeg 
bare det mest energiske, positive og smilende men-
neske, der snakker med alt og alle. 

Min eneste skavank er, at jeg er født med gigt. Jeg 
fik at vide af min læge, at jeg ikke ville komme ret 

langt, for jeg kunne ikke gøre så meget med mine 
håndled, der gjorde rigtig ondt. Men jeg tænkte, at 
hvis jeg kunne træne det op, ville det måske for-
svinde... jeg kunne lige så godt prøve det, og nu er 
jeg her. De andre ved det godt, så de tager hensyn 
til mig, men jeg nægter at lade det stoppe mig.

Nu har jeg så fået den fantastiske mulighed at blive 
lærling her. Jeg har altid vidst, at jeg for eksempel 
ikke skulle i gymnasiet, for jeg er ikke så meget til 
det dér skole ... Som lærling skal jeg jo også til at 
have noget skole, men det bliver fordelt over læn-
gere tid, så det kan jeg godt. 

På den måde kan man sige, at det her forløb har 
betydet rigtig meget for min videre uddannelse og 
arbejde. Når man ser på, hvor meget jeg har ændret 
mig på et år – fra det dårlige til det positive – tror 
jeg, det vil være godt på mit CV.

Derfor er jeg også ret ligeglad, når folk siger, at pro-
duktionsskoler kun er for tabere eller for folk, der 
ryger. Jeg svarer pænt igen: „Det har hjulpet mig til 
at finde ud af, hvad jeg vil i mit liv. Og hvor står du så 
henne?“

Så lukker jeg den jo me-
get hurtigt, ikke? 

Nicki, 23 år 
Jeg føler mig som en del af holdet 
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