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Østfyns Produktionsskolen bliver til en FGUskole i 2019
Af Kim Jørstad - 6. september 2018

Eleverne på Østfyn Produktionsskole i dag den 6. september. Eleverne står i tre grupper for at symbolisere
de tre linjer på den kommende FGU-skole – den almene grunduddannelse, produktionsgrunduddannelsen
og endelig erhvervsgrunduddannelsen. Foto: Lene Kjær

Den 31. juli 2019 er det slut for Østfyns Produktionsskole i Marslev, men
den 1. august 2019 opstår en FGU-skole i de samme lokaler og
sandsynligvis med det samme personale.
Hvad er det lige man gør, hvis man er ung og færdig med 10. klasse og ikke aner, hvad man så skal
gøre af sig selv derefter? Eller hvis man valgte gymnasiet og midt i 2.G bliver klar over, at valget var
en fejl.
Ambitionen i det danske samfund er, at alle skal have en ungdomsuddannelse, og at alle skal i gang
med en erhvervsaktiv periode i deres liv, når de unge år er overstået.
Faktisk er det også tilfældet for rundt regnet ni ud af ti, men det store spørgsmål er, hvordan den
sidste af de ti får en god start på voksenlivet. Et bud på, hvordan samfundet takler den udfordring, er
den nye FGU-uddannelse, forkortelsen står for Forberedende Grund Uddannelse.
FGU er meget kort fortalt en to årig uddannelse med tre linjer og fælles for dem alle er, at den unge
helst skal blive klar til at begynde og også gennemføre en ungdomsuddannelse eller i hvert fald ende
op med et uddannelsesbevis, der viser, at indehaveren er en specialarbejder med gode
kvali kationer.
Hidtil har produktionsskolerne været specialiserede i at tage sig af unge, der havde svært ved at nde
deres plads i uddannelsessystemet og erhvervslivet. En af dem har været Østfyns Produktionsskole
med adresse i Marslev, og skolen er også tiltænkt en stor rolle i relation til FGU.
Det er meningen at Østfyns produktionsskole skal blive til kommunens FGU-skole på linje med
tilsvarende FGU-skoler i Assens, på Nordfyn, i Nyborg og i Odense. Konverteringen sker den 31. juli
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2019, hvor Østfyns Produktionsskole har sin sidste dag i funktion, og dagen efter, den 1. august 2019
opstår så FGU-skolen på samme adresse.

Indholdet tegner lovende
Hvad indholdet af den nye uddannelse angår, er Karsten Holm Jensen, forstander på Østfyns
Produktionsskole lutter roser.
– Indholdet på den nye uddannelse tegner virkelig godt, siger han. – Der bliver tre linjer – den almene
grunduddannelse, produktionsgrunduddannelsen og endelig erhvervsgrunduddannelsen.
De adskiller sig fra hinanden blandt andet hvad angår deres vægtning af teoretisk indhold, hvor den
almene grunduddannelse har to tredjedele teori og en tredjedel praksis. I teoridelen vil dansk,
matematik/regning få en fremtrædende plads. Vægtningen af teori og praksis er lige omvendt på
produktionsgrunduddannelsen og på erhvervsgrunduddannelsen, og så adskiller
erhvervsgrunduddannelsen sig ved, at den praktiske del skal gennemføres som praktik i en
virksomhed.
– Det tyder som nævnt rigtig godt indholdsmæssigt, siger Karsten Holm Jensen. – Jeg er derimod ikke
glad for, at de unge ikke bare kan frit kan vælge at tage en FGU, fuldstændig som de kan vælge
gymnasiet. Min påstand er, at de este, der tager gymnasievejen, ikke aner, hvad de egentlig vil på
længere sigt. De får med gymnasiet og typisk et efterfølgende sabbatår re år til at nde deres
boglige vej. Helt anderledes forholder det sig med unge, der vil en praktisk vej, af dem forventes en
lige vej over i erhvervsuddannelserne. Det er ikke kun urimeligt for de unge, det er også en
medvirkende årsag til at Danmark i den grad mangler fagligt uddannede. Den nye uddannelse kunne
være en ny fødekilde til erhvervsskolerne på samme måde som gymnasiet er det til teoretiske
uddannelser. Men med statslig nansiering af gymnasierne og overvejende kommunal nansiering af
den nye FGU rettes der ikke op på problemet.

Unge-enheden skal henvise
Vejen ind på FGU kommer til at gå via en ungeenhed i kommunerne. Ungeenheden udarbejder en
uddannelsesplan i samarbejde med den unge og henviser måske til FGU.
På basis af uddannelsesplanen udarbejder FGU-skolen en forløbsplan, så den unge ved nøjagtigt
hvilket skoleforløb, han eller hun skal gennemføre.
Uddannelses- og forløbsplan skal ikke nødvendigvis strække sig over to år, men kan fx kun dreje sig
om et halvt, hvis unge-enheden skønner, at det er, hvad der er behov for.
Her og på andre punkter forudser Karsten Holm Jensen, at der kan blive tale om økonomisk
tænkning, så kommunerne meget naturligt vil gå efter den billigste løsning. Det er nemlig dem, der
betaler 65% af regningen vedrørende FGU. Resten nansieres af staten.

27 institutioner og 88 skoler
Organisatorisk bliver der på landsplan 88 FGU-skoler hvoraf 27 er ledende institutioner. Kerteminde
Kommunes FGU-skole bliver en af seks skoler i en kommende FGU-institution med hovedsæde på en
skole i Odense.
Herfra skal de seks skoler ledes af en direktør og en bestyrelse, som endnu ikke er udpeget. En
midlertidig bestyrelse skal imidlertid forberede den kæmpe opgave, det bliver at få FGU-institutionen
i drift.
FGU-institution Odense får et budget tæt på 150 millioner, som skal gøre godt for forventet 1025
årselever fordelt på de 6 skoler. Dermed bliver FGU-institution Odense landets næst største kun
overgået af København. Der forventes ca. 170 årselever på FGU skolen i Kerteminde Kommune.
For Østfyns Produktionsskole betyder transformationen til FGU-skole, at skolen mister sin
selvstændighed. Personalemæssigt bliver der tale om en virksomhedsoverdragelse, hvor hver enkelt
medarbejder skal tage stilling til, om han eller hun ønsker at ytte med til FGU-skolen.
Aktivitetsmæssigt har skolen selv spillet ud med, at den vil satse på en central idé om teknologi og
automatisering på et fundament af håndværk. Det skal ske inden for fem hovedområder – Træ &
industri, Dyr & natur, Medier & formidling, Handel & kontor samt Mad & service.
Om det også bliver de faglige områder, som skolen skal beskæftige sig med, afhænger imidlertid af
beslutninger i den kommende institutionsbestyrelse, der skal vurderer ud fra den helhed, som
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institutionen med de seks skoler kommer til at udgøre.

Kim Jørstad
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