Konsekvenser af den nedsatte skoleydelse, FL17
Notat udarbejdet af Produktionsskoleforeningen, september 2017
I 2017 blev skoleydelsen på produktionsskolerne nedsat, så den nu er lavere end SU, uddannelseshjælp
og integrationsydelse. Det har medført en massiv nedgang i elevoptaget på landets produktionsskoler.
En nedsættelse af skoleydelsen er dyre penge at spare: Det kan ikke være en god forretning, at unge
melder sig ledige i stedet for at påbegynde uddannelsesforløb på produktionsskolen!
På de følgende sider eksemplificeres konsekvenserne ved 5 produktionsskoler.

Konklusion og pointer
! Elevoptaget på produktionsskolerne faldt i perioden januar-maj 2017 med ca. 1.400 unge ift. samme
periode året før (gns 30 %). I samme periode (januar-maj 2017) voksede jobcentrenes ledighedskø for
denne gruppe med flere end 1.500 unge. I alt er der flere end 26.000 16-24-årige unge ledige på
uddannelseshjælp i Jobcenteret (pr. maj 2017).
! Vi svigter de unge. Produktionsskolerne, UU og jobcentre melder, at de unge er svære at motivere til
produktionsskoleforløb, fordi det ikke kan hænge sammen økonomisk for dem – selvom de gerne ville
produktionsskole.
! Økonomi – de unges perspektiv: Skoleydelsen er lavere end kontanthjælp, integrationsydelse,
uddannelseshjælp, SU osv. Men dertil kommer, at ydelserne via jobcenteret og SU giver andre
muligheder, fx boligstøtte, transportdækning, forsørgertillæg, studielån mv.
! Økonomi – skoleperspektiv: En årselev giver ca. 100.000,- kr. i taxameter, dvs. en nedgang på 1.500
årselever betyder 150 mio. kr. i tab for produktionsskolerne. Hertil kommer andre besparelser /
udgifter, bl.a. omprioriteringsbidraget på 2 %. Det er meget store penge for et lille område.
! På mange produktionsskoler mærkes konsekvenserne nu i form af værkstedslukninger og afskedigelser
af medarbejdere.
! Mange skoler beretter om, at der lokalt sker en vækst i antallet af unge i kommunale projekter,
herunder afklaringsforløb i UU-regi.

Sigtepunkter i Forberedende Grunduddannelse (FGU) og Finanslov 2018 (FL18)
Ift. FGU foreslår regeringen, at forsørgelsen skal være skoleydelse på niveau med produktionsskolernes
nuværende skoleydelse, men kun til de o. 18-årige. Udover at det vil gøre det meget svært for de unge
faktisk at profitere af uddannelsen, så vil det også betyde, at rigtig mange EGU-elever, VUC-elever
samt KUU-elever kommer til at gå væsentligt ned i ydelse.
I PSF mener vi, at pengene er til stede i reformøkonomien. Det er et spørgsmål, om det er de unge, der
skal finansiere en stor reform, og om besparelserne skal gå til andre områder.

Ift. FL18 tilsiger situationens alvor, at der skal handles nu. Ellers risikerer vi reelt at afvikle en
skoleform, som er unik, og som er udset til at være bærende i FGU – dvs. vi kommer også til at
undergrave den ny FGU-uddannelse før den overhovedet er kommet i gang.
Vi mener, at der er penge at finde. Bl.a. i et stort mindreforbrug på KUU-området qua uopfyldt
elevkvote siden opstarten i aug. 2015. Samt et stort mindreforbrug på produktionsskolerne qua den
store nedgang i år. Samlet er det i størrelsesordenen 200 mio. kr.

Kilder
- Produktionsskoleforeningens undersøgelse af elevoptag i perioden jan-maj 2015-17. Se notat her:
http://www.psf.nu/images/Aktuelt_2017/PSF_-_Notat__skoleydelse.pdf
- Undervisningsministeriets aktivitetstal. Statistik kan findes her:
http://www.psf.nu/index.php/statistik
- Tal på uddannelseshjælp fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings databank: jobindsats.dk

Forklaring på tal (definitioner)
PSFs undersøgelse af elevoptag bygger på nyoptagne elever, dvs. konkrete cpr-numre.
UVMs aktivitetstal regnes i årselever. En årselev defineres ved 40 ugers aktivitet på produktionsskole.
Bemærk at disse forskellige definitioner er grunden til forskellen i PSF og UVM tal.
Kontakt Produktionsskoleforeningen
Sekretariatsleder Axel Hoppe, mail axel@psf.nu, mobil 2895 2120
Vicesekretariatsleder Michael Bjergsø, mail michael@psf.nu, mobil 2984 1019.

SILKEBORG PRODUKTIONSHØJSKOLE, SILKEBORG KOMMUNE
Tal på produktionsskolen og kommunen

Antal nyoptagne produktionsskoleelever

Silkeborg PHS havde i 2016 150 årselever. I perioden jan-maj 2017 optog skolen 58 elever. Det er et
fald i elevnedgang på 45 % ift. samme periode året før.

Silkeborg Produktionshøjskole
Elevnedgang '16-'17: 44,76 %
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Samtidig har Silkeborg Kommune 470 16-24-årige ledige på uddannelseshjælp (pr. maj 2017).

Det siger skolen
Det har fået store konsekvenser. Vi har afskediget 7 medarbejdere, og lukket et værksted helt. Det
store problem er at de unge kommer på uddannelseshjælp og evt. i projekter som UU har sat i gang. Vi
har fortsat elever der kommer og siger: ”vi er super glade for at være her, men vi kan få mere på
uddannelseshjælp, så vi bliver nødt til at stoppe. ”
Jeg havde besøg af en tovholder på et kommunalt projekt – de har 18 elever, som er klar målgruppe til
os (alle 18-23 år, ikke uddannelsesparate, skal gøres klar til uddannelse på et års tid), gående i et
projekt startet af kommunen (jobcenteret) i Silkeborg. Han sagde, da han havde set vores skole, at det i
grunden var mærkeligt at man startede et projekt der lignede vores så meget, bare på
uddannelseshjælp. Jeg kan kun give ham ret.
Kontakt Silkeborg Produktionshøjskole
Forstander Erling Christensen. Telefon: 3082 9633 Mail: ec@silkephs.dk
Uddannelsesleder Lone Hvass Pedersen. Telefon: 2167 7067 Mail: lhp@silkephs.dk

VEJLE PRODUKTIONS- OG UDDANNELSESCENTER (VPU), VEJLE KOMMUNE
Tal på produktionsskolerne og kommunen

Antal nyoptagne produktionsskoleelever

VPU havde i 2016 70 årselever. I perioden jan-maj 2017 optog skolen 30 elever. Det er et fald i
elevnedgang på 57 % ift. samme periode året før.

VPU
Elevnedgang '16-'17: 56,52 %
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Samtidig har Vejle Kommune 508 16-24-årige ledige på uddannelseshjælp (pr. maj 2017).

Det siger skolen
Det medfører flere afskedigelser og dernæst lukning af vigtige produktionsværksteder, som vi skal
bruge fremadrettet i FGU’en. Vi oplever status quo på ca. 50 % mindre optag af produktionsskoleelever
i forhold til 2016. Eleverne henvender sig og starter andre steder, hvor de kan få en større ydelse (bl.a.
SU), det kan være på HF eller AVU. Vi ved, at rigtig mange unge allerede er droppet ud af bl.a. HF igen
og det er der sådan set ikke noget særligt unormalt i, men førhen fik vi mange af disse unge på
produktionsskolerne bagefter, men nu er vi ikke længere et reelt alternativ for disse elever, idet de
ganske enkelt ikke har råd til at gå på produktionsskole.
Kontakt Vejle Produktions- og Uddannelsescenter
Forstander Hans Christian Norlyk. Telefon 3013 0398 Mail: hc@vpu-center.dk

PRODUKTIONSSKOLEN VARDE, VARDE KOMMUNE
Tal på produktionsskolen og kommunen

Antal nyoptagne produktionsskoleelever

PS Varde havde i 2016 58 årselever. I perioden jan-maj 2017 optog skolen 27 elever. Det er et fald i
elevnedgang på 48 % ift. samme periode året før.

Produktionsskolen Varde
Elevnedgang '16-'17: 48,08 %
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Samtidig har Varde Kommune 287 16-24-årige ledige på uddannelseshjælp (pr. maj 2017).

Det siger skolen
Det er jo ganske alvorligt for os, og det har naturligvis også givet anledning til at reducere i antallet af
medarbejdere. For at vores tilbud ikke skal blive alt for smalt, kalkulerer vi med et betragteligt
underskud på driften i år, men det kan vi selvfølgeligt ikke blive ved med ret længe.
Vi er i konstant dialog med UU og Jobcenteret i Varde. Meldingen herfra er, at det er ganske svært at
motivere en ung til at tage på produktionsskole, når det er økonomisk mere attraktivt, at deltage i et
kommunalt projekt, hvor man også ofte får transporten betalt. Varde er en geografisk ganske stor
kommune, hvor mange af vores unge har lang (og dyr) transporttid.
Jobcenteret kan se en stigning i antallet af unge på overførselsindkomst.
Kontakt Produktionsskolen Varde
Forstander Olaf Kristensen. Telefon: 2331 6962 Mail: olaf@prodvest.dk

FUGLEVIGLUND PRODUKTIONSHØJSKOLE, ASSENS KOMMUNE

Antal nyoptagne produktionsskoleeelever

Fugleviglund PHS havde i 2016 93 årselever. I perioden jan-maj 2017 optog skolen 20 elever. Det er et
fald i elevnedgang på 66 % ift. samme periode året før.

Fugleviglund Produktionshøjskole
Elevnedgang '16-'17: 65,52 %
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Samtidig har Assens Kommune 174 16-24-årige ledige på uddannelseshjælp (pr. maj 2017).

Det siger skolen
Det har været nødvendigt at nedlægge et værksted og derved afskedige en medarbejder.
Kontakt Fugleviglund Produktionshøjskole
Forstander Inger Poulsen. Telefon: 2069 1805 Mail: ing@fugleviglund.dk

PRODUKTIONSHØJSKOLEN KLEMMENSTRUPGÅRD, KØGE KOMMUNE

Antal nyoptagne produktionsskoleelever

Klemmenstrupgård havde i 2016 133 årselever. I perioden jan-maj 2017 optog skolen 51 elever. Det er
et fald i elevnedgang på 45 % ift. samme periode året før.

Produktionshøjskolen
Klemmenstrupgård
Elevnedgang '16-'17: 45,16 %
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Samtidig har Køge Kommune 303 16-24-årige ledige på uddannelseshjælp (pr. maj 2017).

Det siger skolen
Der er sket en stabilisering nu, men hvor vi sidste år, på samme tid havde 90 ps elever, så har vi i år lige
nu 65 ps elever. Jeg har i år opsagt 3 medarbejdere, samt justeret i driften, og jeg/vi håber, at vi i 4.
kvartal kommer op på 80 ps elever.
Vi kan i tal fra UUV Køge Bugt se, at de laver flere afklarende UU forløb i egen ”servicestation” i stedet
for at bruge de 3 produktionsskoler i deres regi. Det drejer sig fx om 89 unge, som blev færdig sidste år
med 10 kl. og ikke er kommet i gang med i uddannelse. Disse unge er absolut i produktionsskolemålgruppen.
UngeCentret i Køge siger, de har svært ved at få de unge på produktionsskole, da økonomien ikke kan
hænge sammen for dem.
Kontakt Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård
Forstander Elisabeth Dolmer. Telefon: 6128 0585 Mail: elisabeth@klemmenstrupgaard.dk

