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Lokale partnerskaber – mellem produktionsskoler, virksomheder og 
civilsamfund 

 
Formål 

Formålet er at skabe og undersøge partnerskaber mellem produktionsskoler og den private og 

offentlige sektor samt den frivillige sektor ud fra et ønske om at skabe bedre forudsætninger 

for disse unge i relation til videre uddannelse og/eller adgang til arbejdsmarkedet. 

 

Målgruppe 

Elever på produktionsskoler. 

 

Beskrivelse af projektet 

Fire produktionsskoler (fra hhv. Esbjerg, Randers, Aarhus og København) er indgået i 10 

partnerskaber med Socialt og Pædagogisk Udviklings‐ og Kursuscenter (SPUK) som kollaboratør i 

processen i perioden 2014 – 2016. Projektet vedrører en subgruppe af produktionsskoleelever 

– de der deltog i projektet. Projektet skal anskues som en didaktisk metode til (se formål). 

DPU/Aarhus Universitet har i perioden undersøgt og draget data fra projektet, hvilket er 

udgivet i hhv. en midtvejsevaluering samt en slutevaluering. 

 

Der har været fokus på bl.a. hvem de unge er (alder, køn, herkomst), hvordan deres 

deltagelse i samfundet ser ud, erfaringer og brug af stoffer, kulturforbrug i den mere 

kvantitative del. Mens der i den kvalitative del bl.a. har været fokus på praksisbegrebet. 

 

Projektet er finansieret af Velux Fonden. 

 

Metode/fremgangsmåde 

I samarbejde med DPU er der lavet midtvejsevaluering og slutevaluering med anvendelse af 

en mixed methods metodetilgang. 
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Projektets resultater 

Produktionsskoleelever, der har deltaget i et partnerskab, går i markant højere grad videre til 

ungdoms-/erhvervsuddannelser eller beskæftigelse efter deres tid i partnerskabet, hvis der 

sammenlignes med produktionsskoleelever i øvrigt.   

 

Projektansvarlig 

Socialt og Pædagogisk Udviklings‐ og Kursuscenter (SPUK). 

 

Kontaktperson 

Hans Iskov Jensen, adjunkt på Ernæring og Sundhedsuddannelsen, UC SYD, hije@ucsyd.dk, 

tlf. 7266 5124. 

 

Deltagere 

De fire produktionsskoler og de involverede elever, de 10 private/offentlige virksomheder samt 

foreninger, der har udgjort partnerne. SPUK fungerer som projektansvarlige. 

 

Eksterne samarbejdspartnere 

Eksterne evalueringsansvarlige er DPU/Aarhus Universitet (her tilknyttet Hans Iskov Jensen 

(UC Syd) har deltaget i behandlingen og tolkning af det kvantitative data i slutevalueringen). 

 

Dokumentation/formidlingsform 

Hhv. en midtvejsevaluering samt slutevaluering, som er hoveddokumentet (bogudgivelse): 

Lokale Partnerskaber for Udsatte Unge, som udgives ultimo 2016 (evt. januar 2017) 

 

Start- og sluttidspunkt 

2014 - 2016 
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