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Fleksible ressourcer kan støtte  
pressede undervisere 

Undervisere på produktionsskoler kan have en ekstra 
opgave i at håndtere unge, der mistrives. Det er et 
ledelsesansvar at sikre, at ressourcerne i de enkelte 
værksteder står mål med opgaverne.

på produktionsskoler undervises elever i uddan-
nelsesforløb på op til et år på praktiske værksteder 
med 6-12 elever ad gangen. Blandt dem er underti-
den unge mennesker, der ikke har de bedste sko-
leoplevelser i bagagen. Undervisningen foregår som 
mesterlære fra underviseren, som derfor ikke kan 
undgå at komme tæt på den enkelte elev. 

Det er ofte undervisere med et stort hjerte, som 
vil gå langt for at hjælpe den enkelte unge til at 
opbygge selvtillid og lykkes på skolen. Derfor kan 
underviseren let komme ”på overarbejde” i mødet 
med en elev, der har ondt i livet eller på anden måde 
har store personlige problemer. Det kan fylde meget 
på det enkelte værksted, når en elev viser tegn på 
mistrivsel – og det stiller store krav til lederens ind-
føling og forståelse for problemstillingen.

Ressourcerne skal tilpasses opgaven
ifølge Allan Krohn Jensen fra Uddannelses-
forbundet er det afgørende, at antallet af 
undervisere på skolen svarer til både under-
visningsopgaven og til antallet af unge med 
særlige behov. Det kan den gode leder bedst 
understøtte på to måder:
 
•	 Ved	at	forholde	sig	proaktivt	i	visiteringen	

af kommende elever. Hvis lederen fornem-
mer, at der er tale om en elev, der mistrives, 
må han eller hun kritisk vurdere, om skolen, 
det pågældende værksted og den enkelte 
underviser kan håndtere at tage eleven ind.   

•	 Ved	at	have	ekstra	ressourcer	i	baghånden,	
hvis der alligevel opstår en situation, hvor 
en underviser står med for mange elever i et 
værksted, hvor en af eleverne kræver særlig 
opmærksomhed. så er det nemlig muligt fx 
at ”tilkalde forstærkning” til det pågælden-
de værksted. på nogle skoler sker det i form 
af vikarordninger, på andre har de ”ekstra-
lærere” ansat i fleksible funktioner, som kan 
træde til efter behov. 




