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1.	Konklusion	og	resultater	
Denne rapport er afrapporteringen på en temaanalyse i den samlede evaluering af satspuljeprojektet 

’Styrket uddannelse til indsatte’. Evalueringens genstandsfelt er en delindsats i projektet, der handler om at 

videreuddanne ansatte i Kriminalforsorgen, så de kan undervise på erhvervsuddannelsesforløb (EUD). De 

ansatte, der skal videreuddannes er værkmestre eller faglærer, der skal undervise eller allerede underviser 

på EUDforløb. Analysen vil også afdække, om det langsigtede formål med videreuddannelsen er på rette 

spor. Det langsigtede formål er, at muliggøre en styrkelse af EUDområdet på Kriminalforsorgens fængsler. 

Den videreuddannelse, der er genstandsfeltet for evalueringen er en diplomuddannelse i 

erhvervspædagogik, hvor de første tre moduler er udbudt som et lukket tilbud til Kriminalforsorgens 

ansatte i et samarbejde med professionshøjskolen Metropol. De ansatte kan enten tage en fuld 

diplomuddannelse, der består af fem moduler og en afsluttende opgave eller en lightudgave, der består af 

tre moduler. 

Evalueringens fund er resulteret i, at rapporten er struktureret i to spor. Det ene spor er en evaluering af 

den konkrete videreuddannelse til EUDundervisere i Kriminalforsorgen. Det andet spor er en afdækning af 

årsagerne til, hvorfor det har været problemfyldt at få tilmeldinger til videreuddannelsen og i det hele taget 

skabe opbakning til EUDområdet på fængslerne. 

Den	konkrete	videreuddannelse	til	EUDunderviser	i	Kriminalforsorgen	
På baggrund af evalueringen kan det konkluderes, at de ansatte, der går på uddannelsen, generelt er 

positive i forhold til indholdet og anvendelsen. De oplever, at det faglige niveau er meget højt og 

udfordrende. Hovedparten får dog en succesoplevelse og oplever, at det er fagligt og personligt udviklende, 

når de kommer igennem et modul og består eksamen. 

Uddannelsen giver de studerende sikkerhed og teoretisk baggrund for det, de gør som underviser, og de får 

viden, der ruster dem bedre til at målrette undervisningen til de forskellige elever. De ansatte, der er 

studerende på uddannelsen er meget tilfredse med, at de deltager i uddannelsen på fuld tid i en intensiv 

periode, mens de har tjenestefri. Det giver mulighed for fordybelse, og det betyder, at de har tid til at læse 

pensum. Det skal dog bemærkes, at det ikke er undersøgt, hvordan de studerende ville opleve det, hvis de 

tog uddannelsen på deltid. De studerede sætter også pris på, at de kan bruge hinanden, og at de har været 

på et hold kun for Kriminalforsorgens ansatte. De sætter også pris på det udbytte de har fået af de 

introdage, der lå forud for modul 1. 

Den mest afgørende barriere i forhold til det konkrete udbud af uddannelsen er den store forvirring, der 

hersker, i forhold til dels hvem og hvor mange, der skal videreuddannes og dels målgrupperne for 

henholdsvis en fuld diplomuddannelse og lightudgaven af uddannelsen. 

Det har også været en central udfordring at få de antal tilmeldinger til uddannelsen, man havde forventet i 

projektet. I forhold til det konkrete udbud af uddannelsen har man i projektet forventet at oprette to hold 

af 1214 studerende i både efteråret 2013 og 2014. I efteråret 2013 lykkedes det, men i 2014 er der tilmeldt 

12 studerende, og der oprettes ét i stedet for to hold. Det er således en udfordring at få uddannet det 

antal, som man havde forventet i projektet. Det har tilmed været nødvendigt at tage kontakt til 

institutionerne gentagne gange og minde om vigtigheden af, at institutionerne kommer i gang med 

videreuddannelsen for at komme op på de 12 tilmeldinger.  
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Dertil kommer, at der har været problemer med at melde datoerne for modulerne ud til de studerende i 

god tid. Endelig fik de studerende en frustrerende start på uddannelsen, fordi ansvaret for at anskaffe det 

materiale de studerende skulle læse til første modul var faldet mellem to stole. Det betød, at de 

studerende ikke havde mulighed for at læse pensum til de første undervisningsgange. 

Alt i alt er de studerende tilfredse, og de mener, at de får et relevant udbytte af uddannelsen. Evaluator 

vurderer, at afviklingen af diplomuddannelsen i erhvervspædagogik i forbindelse med de første to moduler 

er gået godt. Det er dog vigtigt, at der holdes fast i de elementer, der er med til at støtte op om de 

studerendes indsats på uddannelsen – det gælder særligt introdagene, de lukkede hold for 

Kriminalforsorgen og læsedagene på hvert modul, hvor de studerende har tjenestefri. Der er enkelte 

væsentlige udfordringer, der skal tages hånd om, men ellers er der tale om mindre udfordringer omkring 

kommunikation til de studerende om undervisningsdatoer og pensum. 

Barrierer	for	videreuddannelsen	og	hele	styrkelsen	af	EUDområdet	
Målet med at videreuddanne ansatte til EUDundervisere er at muliggøre en styrkelse af EUDtilbuddene på 

fængslerne både kvalitativt og kvantitativt. Videreuddannelsen af underviserne på området er et lovkrav, 

men også en løftestang for området. Der er i interviewmaterialet eksempler på, hvordan det fungerer som 

en løftestang, og mange er enige i, at uddannelse er vigtig at satse på. Der er dog lang vej fra 

videreuddannelsestilbud til en markant styrkelse af EUDområdet. Det skyldes blandt andet en række 

forhold, der udgør barrierer for flere institutioner i forhold til at satse på EUDområdet. 

I forhold til det overordnede mål om at styrke EUDområdet er der tre væsentlige barrierer, der skal 

trækkes frem. Det handler for det første om, at der er usikkerhed om de økonomiske og 

produktionsmæssige konsekvenser ved at etablere og tilbyde EUDforløb. Det er ikke klart, hvordan 

fængslet og det enkelte værksteds indtægts og udgiftsside vil ændre sig. Det er heller ikke klart, hvordan 

man på institutionerne skal forholde sig til de produktionskrav, der er aftalt med Direktoratet for 

Kriminalforsorgen, når uddannelse kommer til at fylde mere på værkstederne. For det andet, er der nogle 

steder tvivl om klienternes formåen og interesse for området. Både usikkerheden omkring økonomien og 

produktionen samt elevgrundlaget betyder, at den enkelte institution mangler incitament til at satse på 

området og dermed på at videreuddanne de ansatte, der skal varetage undervisningen på EUDområdet. 

For det tredje er det også en væsentlig barriere, at det er svært at finde meningsfuld afløsning, imens de 

ansatte er på uddannelse, når produktionsvirksomhed og sikkerhedskrav skal opretholdes. 

I 2013 nåede man målet om at udbyde EUDforløb inden for 50 % af de fagområder, der samlet set findes 

på de 14 fængselsinstitutioner. Evaluator vurderer ikke, at det er realistisk at nå hverken de 70 % eller de 

80 %, der er målene for henholdsvis 2014 og 2015. Der er for det første ikke sket en stigning i antallet af 

EUDtilbud fra 2. halvår 2013 til 1. halvår 2014. For det andet peger de kvalitative interview på, at det ikke 

er realistisk, at institutionerne har ressourcer til at oprette EUD på så mange områder nu og her. 

Spørgsmålet er også, om det er mere hensigtsmæssigt, at institutionerne får mulighed for at afprøve og 

forhåbentlig få succes med få områder inden paletten af EUDtilbud udvides markant. Evaluator anbefaler, 

at man i projektet genovervejer målet for både 2014 og 2015 og sikrer, at projektets overordnede mål er 

realistisk sammenholdt med institutionernes ressourcer samt deres kendskab og indstilling til EUD

området. 

Alt i alt viser evalueringen, at der er udfordringer med at opfylde de forventninger, som projektet har haft 

til videreuddannelsen af ansatte, der skal undervise på EUDniveau. Det hænger blandt andet sammen 
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med, at en del af institutionerne ikke er overbeviste om, at det er rentabelt at satse på EUDområdet. Det 

handler også om at Kriminalforsorgen med satspuljeprojektet vil løfte mange områder samtidig. Der er tale 

om en stor omstilling med mange opgaver, nye roller, opkvalificering af personale og nyansættelser. Der er 

mange steder tilmed tale om en opbygning af en helt ny kultur omkring uddannelse på fængslerne. Flere 

steder har EUDområdet været det mest usikre og det mest omfattende og komplicerede område, og 

derfor det område, der er blevet udskudt til fordel for f.eks. en satsning på 

arbejdsmarkedsuddannelseskurser (AMU). 

Evaluator vurderer, at den største udfordring er at finde en balance mellem de mål, der er opstillet på EUD

området i satspuljeprojektet ”Styrket uddannelse til indsatte” og den skepsis, der er på nogle fængsler. 

Udfordringen består primært i at få skabt et fundament af viden, kultur og økonomisk incitament på 

fængselsinstitutionerne, der kan underbygge en satsning på EUD. Sekundært skal det overvejes om 

forventningerne til EUDområdet i højere grad kan differentieres så der tages højde for institutionernes 

særegenhed. Det kan være nødvendigt at tænke ind, hvordan forhold som f.eks. sektionering, klientel, 

gennemsnitlig opholdstid, fysiske faciliteter og geografisk nærhed til relevante uddannelsesinstitutioner 

påvirker mulighederne for at tilbyde EUD på den enkelte institution. Dette taler samlet set for en tættere 

og mere tilpasset løbende indsats overfor institutionerne, der kan støtte og tilskynde det lokale arbejde på 

EUDområdet, hvis den markante styrkelse af EUDområdet skal blive en realitet i 2015. 

I kapitel 7 er beskrevet en række anbefalinger, som evaluator finder grund til at fremhæve på baggrund af 

denne temaanalyse. 

Konkrete	fund	
Herunder fremstilles evalueringens fund i tre overskrifter. Først præsenteres de centrale positive fund, som 

evalueringen kan pege på i forbindelse den konkrete videreuddannelse til EUDunderviser. Dernæst 

præsenteres de udfordringer, der er i forbindelse med det konkrete udbud af uddannelsen. Til sidst 

fremstilles de forhold, der udgør centrale barrierer for det overordnede mål om at styrke EUDområdet på 

fængslerne. 

Positive	fund	i	forhold	til	videreuddannelsen	

De	studerende	er	positive	
Det generelle billede er, at interviewpersonerne oplever, at uddannelsen er spændende samt fagligt og 

personligt udviklende. De oplever samtidig, at det er rigtig hårdt, og at det faglige niveau er højt. Den 

positive tilbagemelding fra de studerende skal naturligvis ses i lyset af, at den første gruppe af værkmestre, 

der er påbegyndt uddannelsen, må forventes at repræsentere dem, der er mest engagerede i at undervise, 

og dem, der har haft mest mod på at udfordre sig selv på en teoretisk uddannelse. Det skal i den 

forbindelse dog nævnes, at det langt fra er alle interviewpersonerne, der havde den store lyst til at 

påbegynde uddannelsen. Flere var skeptiske, men er blevet positivt overrasket. 

De	studerende	oplever	et	højt	niveau	og	en	personlig	og	faglig	udvikling	
De studerende er meget udfordret af niveauet og ikke mindst af den store læsemængde og sproget i det 

materiale, der skal læses. De studerende kommer dog igennem, de holder ved og består modulerne, og de 

er stolte og til dels overraskede over deres egen præstation og udvikling. Enkelte interviewpersoner 

bemærker, at de mener niveauet er alt for højt i forhold til det, som de skal undervise i. Niveauet på 

uddannelsen er dog ikke til diskussion, da der er tale om et lovmæssigt krav til undervisere på EUD. 
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Endelig udtaler de ansatte, der er blevet interviewet, at de kan bruge uddannelsen. De studerende oplever, 

at de får sikkerhed for, at det de gør, er rigtigt, de får teori og baggrund på det, som de arbejder med, og de 

får ideer til, hvordan de kan målrette uddannelsen til de enkelte indsattes behov og evner. 

Studiegrupper,	støtte	og	fællesskab	
Det virker som et understøttende element i forhold til videreuddannelse på diplomuddannelsen i 

erhvervspædagogik, at de ansatte, der er under uddannelse, har mulighed for at støtte hinanden igennem 

formelle og uformelle studiegruppeaktiviteter. På samme måde er det er en støtte, at der på holdet kun er 

ansatte fra Kriminalforsorgen. Det giver fællesskab, tryghed, og en forståelse for hinandens hverdag. De 

studerende også meget positive over for de introdage, der var planlagt med det formål at give de 

studerende støtte i forhold til at studere. 

Tid	til	fordybelse	på	uddannelsen	
For de studerende virker det godt, at uddannelsen tages på fuld tid; og det er ifølge interviewpersonerne 

afgørende for læsningen af pensum, at de studerende har tjenestefri, imens de er på uddannelse. Stoffet er 

svært og kræver fordybelse, så den intensive tid, hvor de over en periode har undervisning og tid til at læse, 

er påkrævet.  

	

Udfordringer	i	forbindelse	med	videreuddannelsen	

Færre	i	videreuddannelse	end	forventet	
Helt grundlæggede er det en udfordring, at få videreuddannet de relevante faglærte ansatte i 

Kriminalforsorgen på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik, så de kan varetage undervisning på EUD

niveau efter de gældende regler. Det har mod forventning ikke været muligt at fylde to hold med plads til i 

alt 2426 studerende i efteråret 2014. Det har tilmed været en krævende proces, at få de 12 studerende 

tilmeldt, der påbegyndte modul 1 den 6. oktober 2014. 

Uklarhed	om	målgruppen	og	lightudgaven	
På baggrund af interviewmaterialet er det uklart for både ledere og ansatte på fængslerne, hvilke 

uddannelseskrav der er til dem, der skal undervise i EUDforløb. Udmeldingen fra Direktoratet for 

Kriminalforsorgen har givet plads til fortolkning på den enkelte institution og hos den enkelte leder og 

ansatte. Det er uklart, hvem der skal have den fulde diplomuddannelse og hvem, der kan nøjes med en 

lightudgave. Der er dertil uklart, hvilke elementer der udgør lightmodellen. Fordi nogle fængsler er usikre 

på økonomien, klienternes formåen og muligheden for afløsning af personalet kan der være et incitament 

til at tolke de udmeldinger, der er kommet fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, så færrest mulige skal af 

sted i kortest mulig tid. Derfor er en klar udmelding vigtig. 

Anskaffelse	af	pensum	til	modul	1	
På de første to hold var der udfordringer i forhold til at placere ansvaret for at skaffe de studerende de 

materialer, der skulle læses på første modul. De studerende mødte op på uddannelsen og oplevede, at de 

var bagud fra dag et. De havde ikke mulighed for at læse pensum til de første undervisningsgange. 
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Datoer	for	undervisning	kommer	for	sent	
På de første to hold på uddannelsen har der været problemer i forhold til at give de studerende tidlig 

information om, hvornår undervisningen på det kommende modul er placeret. De studerende har ligesom 

institutionerne brug for at kende datoerne for undervisningen og deres læsedage i god tid. Oplevelsen er 

ifølge interviewpersonerne, at de studerende får informationen forsinket, fordi den strander forskellige 

steder i Kriminalforsorgen. De studerende ønsker at få direkte besked fra uddannelsesstedet. 

	

Barrierer	i	forhold	til	at	styrke	EUD-området		

Usikkerhed	om	indtægter	og	udgifter	
En af de største barrierer for efteruddannelse af undervisere på EUDforløb og for EUDområdet på 

fængslerne generelt er den usikkerhed, der er på fængslerne i forhold til økonomi. Flere af fængslerne har 

ikke et klart billede af, hvilke indtægter og udgifter, der er forbundet med at etablere og køre EUDforløb. 

Nogle steder bygger usikkerheden på manglende viden og misforståelser om blandt andet 

taxameterindtægter i forbindelse med de indsattes deltagelse. Der er i interviewmaterialet også eksempler 

på, at udgifter til materialer til undervisningen nogle steder kommer som en overraskelse for både den 

kommende EUDunderviser og dennes leder; og der er ikke budgetteret med materialer som f.eks. værktøj 

og maling. 

Frygt	for	mistede	produktionsindtægter	og	uforløste	produktionskrav	
Den økonomiske usikkerhed, som er beskrevet ovenfor, udmønter sig i to udfordringer. For det første den 

ovenstående, hvor institutionerne er usikre på indtægter og udgifter på EUDområdet isoleret set. For det 

handler usikkerheden om, hvor stort tabet af produktionsindtægter vil være, på de fagområder, hvor der 

etableres EUDtilbud. Usikkerheden handler dels om tabet af produktionsindtægt i forhold til fængslets 

samlede indtægtsgrundlag, dels om de produktionskrav, der er aftalt med Direktoratet for 

Kriminalforsorgen. Spørgsmålene er derfor: Kan indtægterne fra taxameter for eleverne dække de 

indtægter, der tabes på produktionen, når faciliteter, værkmesterens arbejdstimer, de indsattes 

arbejdstimer og materialer bruges på uddannelse? Og hvad er Direktoratet for Kriminalforsorgens holdning 

til, at produktionskravene ikke overholdes, når det skyldes omlægning fra produktion til uddannelse?  

Afløsning	
Afløsning af personale er en anden central barriere i forhold til at videreuddanne ansatte til EUD

undervisere og dermed også for etableringen af flere EUDtilbud til de indsatte. For det første, er det en 

udfordring at finde afløsning til de ansatte, mens de går på uddannelsen. Udfordringen kan betyde, at man 

udsætter nogle af de studerendes fortsættelse af uddannelsen. Interviewmaterialet tyder også på, at det 

afholder nogle fængsler fra at sende ansatte afsted på uddannelsen i første omgang. For det andet, er det 

på nogle fagområder en udfordring at afløse den værkmester, der skal undervise, mens denne gennemfører 

undervisning for de indsatte. På værksteder, hvor der kan skrues ned for produktionen i perioder eller på 

vedligeholdelsesområder, kan det måske lade sig gøre, at den ansvarlige på området  uden afløsning  

kører EUDforløb ved siden af opretholdelse af produktionen på området. Men der vil også være 

fagområder, hvor det ikke er en mulighed. Det betyder, at der kan være nogle fagområder, hvor det er 

lettere end andre at tilbyde EUD uden entilen afløsning af underviseren i forhold til dennes andre 
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opgaver. Der kan således være relevant at tænke sådanne forhold ind, når institutionerne vælger, hvilke 

fagområder de vil udbyde EUD indenfor. 

Klientellet	
Interviewmaterialet viser, at når nogle institutioner er lidt tilbageholdende med at sende ansatte af sted på 

diplomuddannelsen i erhvervspædagogik skyldes det også usikkerhed om klienternes formåen i forhold til 

EUDområdet. Interviewmaterialet giver flere eksempler på, at der er skepsis i forhold til, om der er klienter 

nok, og om klienterne kan følge med og gennemføre et EUDforløb. For det første fordi de indsatte ikke 

magter det faglige niveau. For det andet fordi det er et langt forløb (minimum 20 uger), der virker 

uoverskueligt for klienterne. For det tredje fordi den gennemsnitlige opholdstid på nogle fængsler betyder, 

at mange ikke kan gennemføre et forløb på 20 uger. Flere nævner i den forbindelse, at de tror mere på 

AMUområdet, som består af kortere og mindre teoritunge kurser. Der findes ikke nogen undersøgelser af, 

hvor stort elevgrundlaget er for EUD på Kriminalforsorgens fængsler. 

Opstart	af	nye	EUD-forløb	
Nogle af de ansatte, der går på uddannelsen og som ikke før har undervist på EUDforløb, har svært ved at 

komme i gang. De oplever, at der er meget forberedelse før de er klar, og de vil gerne have de rigtige 

klienter, som er meget motiverede, og som med stor sandsynlighed kan gennemføre forløbet. Det tyder 

således på, at de ansatte, der er gået i gang med videreuddannelsen, men ikke tidligere har undervist, har 

en stor faglig stolthed og store ambitioner på vegne af klienterne. Det kan nogle steder betyde, at 

opstarten af nye EUDforløb trækker ud. 
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2.	Indledning	

Denne rapport er afrapporteringen på en temaanalyse i den samlede evaluering af satspuljeprojektet 

”Styrket uddannelse til indsatte”. Rapporten sætter fokus på den del af projektet, der handler om 

erhvervsuddannelse (EUD) og genstandsfeltet er en videreuddannelse til ansatte, der skal undervise i 

indsatte EUDforløb i Kriminalforsorgens fængsler.  

Rapporten har primært til formål at bidrage med viden om, hvordan videreuddannelsen af ansatte, der skal 

undervise på EUDforløb i Kriminalforsorgens fængsler er forløbet, modtaget og indtil videre anvendt.1 

Dette udgør det første af to spor i rapporten og behandles især i kapitel 5 og 6. Sekundært har rapporten til 

formål at afklare, om det langsigtede formål med videreuddannelsen – styrkelsen af EUDområdet på 

fængslerne  er på rette vej. Dette er det andet spor i evalueringen, og her bliver der fokus på at forklare, 

hvad det kan skyldes, når der er svingende opbakning til videreuddannelsen og til EUDområdet i det hele 

taget. Kapitel 4 er det mest centrale kapitel i dette andet spor i rapporten. 

Med satspuljeprojektet ’Styrket uddannelse til indsatte’ får fængslerne mulighed for at videreuddanne 

ansatte, der allerede underviser eller skal til at undervise på et EUDforløb i fængslerne. I forbindelse med 

indsatsen henvises til Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 22) af 12. januar 2010. I 

bekendtgørelsen specificeres det, at erhvervsskolelærernes pædagogiske kvalifikationer jf. § 12, som 

hovedregel skal svare til en gennemført pædagogisk diplomuddannelse. Indsatsen bygger derfor på en 

lovændring. Samtidig afspejler indsatsen et mål om, at Kriminalforsorgens fængsler skal styrke det tilbud, 

der er til de indsatte på EUDområdet og videreuddannelsen anvendes som en løftestang for styrkelsen af 

området. 

	

Om	uddannelsen	
Kriminalforsorgen har i et samarbejde med professionshøjskolen Metropol udbudt lukkede hold for 

Kriminalforsorgen på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Det er dog kun modul 1, 2 og 3, der indtil 

videre udbydes som et lukket tilbud i samarbejde med Metropol. Det lukkede tilbud betyder, at alle de 

studerende på de oprettede hold er ansatte fra Kriminalforsorgen. Fra og med modul 4 skal de ansatte på 

uddannelsen tilmelde sig modulerne på de uddannelsessteder, hvor det passer dem bedst. Den samlede 

uddannelse består af i alt fem moduler samt en afsluttende opgave. 

Uddannelsen udbydes som fuldtidsstudie, og der afholdes et modul hvert halve år. Modul 1, 2, 3 og 5 

afholdes over en periode på hver seks uger og tre dage, hvoraf de syv er kursusdage med undervisning. De 

andre dage er læsedage. Modul 4 består af fire kursusdage over en periode på tre uger. De ansatte skal 

have tjenestefri til uddannelsen i de uger, hvor der er uddannelse. De af Kriminalforsorgens ansatte, der er i 

målgruppen, skal tage den fulde diplomuddannelse eller en lightudgave, der består af uddannelsens modul 

1, 2 og 4. 

Af de 24, der påbegyndte videreuddannelsen i efteråret 2013 tyder det på, at der er 17, der tager den fulde 

diplomuddannelse (de er påbegyndt modul 3). Evalueringen har ikke afdækket, hvor mange af de 12, der 

                                                             
1
 Muligheden for at videreuddanne ansatte på den pædagogiske diplomuddannelse gælder ansatte, der underviser 

eller skal til at undervise i EUDforløb eller på arbejdsmarkedsuddannelseskurser. Denne rapport beskæftiger sig med 
den del af indsatsen, som er målrettet EUDområdet. 
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påbegyndte uddannelsen i efteråret 2014, der forventer at tage henholdsvis den fulde diplomuddannelse 

eller lightudgaven af uddannelsen. 

Der er oprettet i alt 3 hold på det lukkede tilbud. I efteråret 2013 påbegyndte de to første hold 

uddannelsens modul 1  det ene hold har fået undervisning i Århus, det andet i København. I foråret 2014 

blev modul 2 afholdt for de første to hold. Modul 3 afholdes i august og september 2014 i København og 

Århus. Det tredje hold, der er oprettet er påbegyndt modul 1 i oktober 2014. 

De ansatte, der skal have uddannelsen skal være faglærte inden for et relevant fag, og der er således tale 

om ansatte, der er ansat som enten værkmestre eller faglærere på Kriminalforsorgens fængsler. Nogle af 

de ansatte, der er i gang med uddannelsen, har allerede undervist på EUDforløb på fængslet. Andre har 

endnu ikke kørt undervisning på EUDniveau, men de har måske erfaring med at have lærlinge eller på 

anden måde undervise inden for det område, hvor de er faglært. 

I forhold til målgruppen for videreuddannelsen viste en individuel kompetenceafklaring af de relevante 

ansatte (mestendels værkmestre) på fængslerne i løbet af sommeren/foråret 2012, at 146 af de 213, der 

blev kompetenceafklaret, levede op til de formelle adgangskrav til uddannelsen. Af dem, der ikke lever op 

til adgangskravene, er der nogen, der mangler en relevant erhvervsfaglig uddannelse, andre har ikke de to 

års erhvervserfaring, der er krav om. Det skal bemærkes, at der er sket en stor udskiftning i værkmestrene 

siden foråret 2012 og andelen af værkmestre, der opfylder adgangskravene skal derfor anvendes med 

forbehold. Antages det, at videreuddannelsen skal hænge sammen med konkrete planer og muligheder for 

at udbyde EUD i det specifikke fagområde på den aktuelle institution, er det kompliceret at sige noget om 

målgruppen. Det skyldes for det første, at målgruppen i det tilfælde afhænger af, hvilke og hvor mange 

fagområder, de enkelte fængsler kan og vil oprette EUDtilbud indenfor. For det andet kan der være 

ansatte, der allerede har de kvalifikationer, der skal til, for at de kan undervise på EUD. Endelig er den 

faktiske målgruppe også undtaget den andel, der eventuelt måtte frabede sig at undervise og/eller ikke er 

interesseret i at påbegynde en erhvervspædagogisk diplomuddannelse. 

Metode	

Denne rapport tager udgangspunkt i interview på seks fængsler  tre åbne og tre lukkede fængsler. De seks 

fængsler er udvalgt tilfældigt. Der er gennemført interview med ledere med ansvar på uddannelsesområdet 

(samt enkelte økonomichefer), uddannelses og erhvervsvejledere og endelig ansatte, der er tilmeldt 

diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Der er gennemført interview med i alt 23 personer, og de er 

gennemført i maj og juni 2014. Heriblandt er gennemført interview med i alt 8 ansatte, der på 

interviewtidspunktet har gennemført modul 1 og 2 på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Disse 

interview udgør den primære datakilde. Når de studerende, der går på uddannelsen citeres anvendes et 

andet navn, så de ikke kan genkendes. Alle har fået et navn, der anvendes til personer af hankøn, da viden 

om interviewpersonernes køn risikerer at kompromittere anonymiteten. Navne på institutioner, kollegaer, 

erhvervsskoler og fagområder er taget ud eller sløret  da disse kan gøre det muligt at genkende fængsler 

og interviewpersoner. 

De personer, der citeres i rapporten, er især ansatte, der er i gang med uddannelsen. Disse omtales som 

ansatte eller studerende og citeres med et fiktivt navn. De ledere på uddannelsesområdet, som citeres, 

kaldes alle for ’leder på uddannelsesområdet’ og kan være både ledende værkmestre, ledende faglærer, 

leder af uddannelsesaktiviteterne på et eller flere værksteder eller beskæftigelses eller uddannelsesleder. 
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De præcise titler risikerer at kompromittere anonymiteten, og derfor bruges denne brede betegnelse for 

alle med en ledende funktion på området. Når de karriere og uddannelsesvejledere, der er blevet 

interviewet, citeres i rapporten betegnes de ganske enkelt som ’vejleder’. 

I citaterne i rapporten anvendes tre prikker, når interviewpersonen holder en pause eller afbryder sig selv. 

Når der i citeringen springes sætninger eller dele af en sætning over, som ikke er relevante i den 

pågældende sammenhæng vises det med tre prikker i en parentes (…). Når evaluator forklarer, hvad der 

menes eller beskriver en handling hos interviewpersonen, der er vigtig for sammenhængen anvendes en 

parentes ( ). Endelig anvendes firkantede parenteser [ ], når interviewpersonen springer ord over, som kan 

betyde at meningen eller sammenhængen i citatet bliver uklar eller når personer, fagområder eller 

institutioner skal sløres. 

I enkelte citater nævnes nogle papkort. Som en vignet i interview med ledere på uddannelsesområdet 

medbragte intervieweren fem papkort med påskriften ”FVU”, ”Avu”, ”AMU”, EUD” og ”Vejledning”. 

Papkortene havde til formål at give interviewer og interviewperson en fælles forståelsesramme for, hvilke 

delindsatser projektet indeholder. Samtidig kunne intervieweren bruge papkortene som redskab til at sikre, 

at alle områderne blev berørt i interviewet. 

Begreber	og	betegnelser	
Indsatsen med at videreuddanne ansatte, så de kan undervise på EUDniveau efter gældende regler er 

blevet kaldt ’efteruddannelse af værkmestre’ i projektet. Her anvendes betegnelsen ’videreuddannelse til 

EUDunderviser’. Med denne betegnelse understreges det for det første, at der er tale om 

videreuddannelse, der giver nye kompetencer i modsætning til efteruddannelse, der bygger oven på de 

faglige kvalifikationer, der ligger i en tidligere uddannelse.2 Denne skelnen er vigtig, da det er afgørende at 

forstå, at de ansatte, der videreuddannes tager en uddannelse, der fagligt ligger langt fra deres 

grunduddannelse. Der er tale om en teoretisk uddannelse, mens deres grunduddannelse er langt mere 

praktisk. For det andet understeger betegnelsen, at det ikke kun er værkmestre, der er i målgruppen for 

videreuddannelsen. Der kan også være andre faggrupper  særligt faglærere  i Kriminalforsorgen, der kan 

videreuddannes til at varetage undervisning på EUDniveau efter den gældende lovgivning. 

På Kriminalforsorgens fængsler udbydes de fleste steder den del af en EUD, der kaldes grundforløbet. Når 

begrebet EUDforløb anvendes, vil der derfor oftest være tale om grundforløb, selv om der også er 

eksempler på institutioner, der udbyder, eller er på vej til at udbyde, dele af hovedforløbet på en EUD. Et 

grundforløb har som minimum en varighed på 20 uger. Er det afgørende for sammenhængen, hvorvidt der 

er tale om grundforløb eller dele af hovedforløbet, vil det blive bemærket. 

 	

                                                             
2
 Se f.eks. beskrivelserne på www.ug.dk, www.au.dk/evu/faq og www.efteruddannelse.net 
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3.	Antal	studerende	og	uklarhed	om	målgruppen	

Antal	studerende	
På de første to hold var der tilsammen 24 ansatte på modul 1 og 2. Der var intet frafald mellem modul 1 og 

2. De 24 ansatte er fordelt på 12 af de 14 fængsler. Statsfængslet i Ringe og Statsfængslet Østjylland har 

ikke ansatte på de to hold, der påbegyndte uddannelsen i 2013. Statsfængslet Østjylland havde tilmeldt to 

ansatte. Den ene fik ansættelse på et andet fængsel. Den anden er ikke længere ansat og fik aldrig 

påbegyndt uddannelsen. 

20 af de 24 er tilmeldt modul 3. På holdet i Århus tyder det dog på, at der er sprunget tre fra, som ikke er 

mødt op til undervisningen, og der er således 17 tilbageværende studerende på modul 3.  Modul 3 er en del 

af den fulde diplomuddannelse. 

D. 6. oktober 2014 begyndte det næste hold af ansatte modul 1 på den pædagogiske diplomuddannelse 

som et lukket tilbud for Kriminalforsorgens ansatte. Der var udbudt et hold i Århus og et hold i København, 

men på grund af for få tilmeldinger vil alle studerende modtage undervisning i København. Der er tilmeldt 

12 studerende til uddannelsen. De tilmeldte repræsenterer syv forskellige fængsler3. Der er fortsat ingen 

tilmeldte fra Statsfængslet Østjylland eller fra Statsfængslet i Ringe. Så vidt evaluator er orienteret har 

forventningen været, at der på de to hold til sammen skulle være tilmeldt 2426 studerende. 

Målet er ifølge projektbeskrivelsen, at alle de værkmestre, der skal videreuddannes, er i gang med 

efteruddannelsen i slutningen af 2014. Der er dog ikke sat tal på, hvor mange man forventer, der skal 

videreuddannes i alt. Når der ikke er sat et tal på dette mål, skyldes det blandt andet, at antallet afhænger 

af, hvor mange og hvilke fagområder fængslerne satser på. Evaluator formoder også, at der vil være et 

løbende behov, når der sker udskiftninger, og når der satses på nye områder. Behovet for 

videreuddannelse afhænger også af, om det i relevante nyansættelser er muligt at ansætte personale, der 

allerede har de formelle kvalifikationer, det kræver at undervise i de fagområder, som et givent fængsel 

tilbyder eller ønsker at tilbyde EUD indenfor. Af flere grunde er det derfor ikke muligt at pege på, om målet 

for uddannelsen i 2014 forventes at være opnået. Det er dog muligt at konkludere, at de to hold udbudt i 

efteråret 2014 ikke har været mulige at fylde op. Det tyder derfor på, at de forventninger, der er til 

videreuddannelsen til EUDundervisere i projektet i 2014 ikke bliver indfriet. 

 

Begrundelser	for	den	manglende	tilmelding	
De seks fængsler, der ikke har tilmeldt ansatte til modul 1 i efteråret 2014 er blevet bedt om en 

begrundelse. De fem begrundelser, som evaluator har haft adgang til, underbygger de udfordringer, som 

interviewmaterialet bag denne rapport peger på i kapitel 4. Når de ikke tilmelder ansatte til uddannelsen 

skyldes det lokale ressourcer i forhold til at få hverdagen til at fungere. Dertil peges der på, at der er tvivl 

omkring elevgrundlaget for EUDområdet blandt klientellet. En institution beskriver at dette er baggrunden 

for, at de er usikre på, om området er rentabelt at satse på for institutionen. Der er også institutioner, hvor 

videreuddannelsen må udskydes med henvisning til generelle eller personspecifikke personalemæssige 

forhold. Endelig nævnes den manglende interesse fra værkmestrene også som en begrundelse. 

                                                             
3
 Anstalten ved Herstedvester, Statsfængslet ved Horserød, Statsfængslet i Midtjylland, Statsfængslet på Kragskovhede, 

Københavns Fængsler, Statsfængslet Møgelkær og Statsfængslet ved Sønder Omme. 
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I forlængelse heraf har Direktoratet for Kriminalforsorgen i forbindelse med projektet oplevet en generel 

skepsis i forhold til, om værkmestre vil og kan tage en diplomuddannelse. Det har vist sig i et enkelt 

tilfælde, at tilbagemeldingen om værkmestrenes manglende interesse beror på antagelser om 

værkmestrenes interesser og ikke på værkmestrenes egne udmeldinger. Det er beklageligt for både 

værkmestergruppen, der ikke får mulighed for at opkvalificere sig, og for de indsattes mulighed for at 

modtage undervisning på samme niveau som uden for murene. 

Der er naturligvis værkmestre og faglærer, der ikke umiddelbart har mod på at tage en teoretisk 

diplomuddannelse, men noget tyder på, at nogle institutioner ikke giver de ansatte, der er i målgruppen, 

mulighed for at vurdere det selv. Det er også evaluators vurdering, at niveauet på uddannelsen er højt. 

Men indtil videre peger evalueringen på, at de af Kriminalforsorgens ansatte, der har forsøgt sig på 

uddannelsen, mestrer niveauet. 

 

Hvem	skal	egentlig	efteruddannes	–	og	hvor	meget?	

Interviewmaterialet tyder på, at det er uklart, hvem der skal have diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. 

Det er også uklart, hvem og hvor mange af dem, der er målgruppen, der skal have den fulde 

diplomuddannelse, og hvem der kan nøjes med lightudgaven. Direktoratet for Kriminalforsorgen har meldt 

ud, at ansatte, der ikke underviser fuldtid eller har et begrænset antal indsatte i uddannelse, kan nøjes med 

lightudgaven, der består af modul 1, 2 og 4. I interviewmaterialet viser det sig, at denne udmelding, 

fortolkes forskelligt på tværs af institutionerne. Der er også eksempler på, at der er uklarhed internt på den 

enkelte institution, da ledelse og ansatte tilmeldt uddannelsen kan have forskellige fortolkninger og 

interesser. 

Citatet her er et eksempel på, hvordan udmeldingerne om kravet om efteruddannelse tolkes forskelligt og 

skaber frustration på de enkelte institutioner: 

Allan: Jeg har talt med tre forskellige, og jeg har fået tre forskellige udmeldinger. Og når de der mails kommer 

ud til institutionerne, bliver de tolket forskelligt (…) Der er ikke to institutioner, som gør det her ens. (…)Det er en 

frustration og under al kritik. Jeg siger til min beskæftigelsesleder, at der står her, at hvis man underviser i mere 

end få kurser om året, så skal man have den fulde diplomuddannelse. Hvad er få? Det har jeg så stadig ikke fået 

noget svar på efter to måneder. 

En anden studerende oplever også forvirring og fortæller i uddraget herunder, at det heller ikke er klart, om 

der skal være en uddannet pr. tjenestested eller én uddannet pr. fagområde: 

Interviewer: Ved i om I fortsætter på den fulde diplomuddannelse eller nøjes med lightudgaven? 

Jørgen: Det har jeg fået at vide, at jeg gør (nøjes med lightudgaven) (…) Det er også igen, hvordan du vender 

og drejer det, men der skal være én på hvert tjenestested, der har den lange udgave. Og der er så nogen, der 

mener, at det skal være inden for hvert fag, og så bliver det lidt speget, så det er der også tvivl om. Spørger du 

lærerne (på erhvervsskolen), så siger de, at det skal være inden for hvert område. Det vil sige, at der godt kan 

være tre smede, men så har de to light udgaven og en har den lange. Men det er jo tjenestestedet, der 

bestemmer. 

Det tyder således på, at de udmeldinger, der modtages på institutionerne er uens, eller at indholdet kan 

forstås og fortolkes forskelligt. Jørgen bemærker også, at det som erhvervsskolen melder ud, ikke er det 
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samme, som det de oplever, der er meldt ud fra Direktoratet for Kriminalforsorgen og fra ledelsen på 

fængslet.  

Oplevelsen blandt de studerende er, at der har været tvivl om målgruppen på alle fængsler. Hans fortæller: 

Hans: Men jeg tror nu, at der hersker generel tvivl i hele landet – det blev meldt ud, at der var en på hvert 

fængsel, der skulle have den fulde [uddannelse], og så kunne det ellers være light. Men samtidig, hvis du 

underviser på fuld tid, skal du have den fulde uddannelse. Så jeg tror folk har været meget i tvivl. Det kan vi 

også høre på dem, som vi har været på hold med. Hvem skal med på næste modul, og hvem har fået lov og 

hvem skal ikke? 

Det er vigtigt, at der ikke er plads til fortolkning i udmeldingen. Når der ikke må være plads til fortolkning, 

er det fordi nogle institutionerne føler sig presset i forhold til personale, økonomi og produktionskrav, og 

det derfor er et incitament til at forstå udmeldingen på en måde, så færrest mulige ansatte skal af sted 

kortest muligt (Se mere om dette i kapitel 4 om incitamenter og barrierer for videreuddannelse til EUD

underviser). 

Blandt de ledere med ansvar på uddannelsesområdet, der er blevet interviewet, er der også tvivl om 

målgruppen for uddannelsen. Nogle mener, at det har været klart, andre oplever ligesom de studerende, at 

der har været meget tvivl om både målgruppen og om indholdet af lightudgaven. 

 

Uklarhed	om	indholdet	i	lightudgaven	og	det	udbudte	modul	3	

Interviewmaterialet tyder også på, at der har været uklarhed om, hvorvidt modul 3 er en del af light

udgaven af uddannelsen. Modulet er et af de obligatoriske moduler på den samlede pædagogiske 

diplomuddannelse, men det er ikke en af de tre moduler, der udgør lightudgaven. 

Som citatet herunder viser, er der forvirring omkring indholdet i lightudgaven af uddannelsen: 

Søren: (…) og stor forvirring hvad lightudgaven var. Nogle troede, at det kun var de to første moduler. Andre 

troede det var de to sidste man ikke skulle have, så ja 

Hans: Der har været og er måske stadig lidt tvivl 

Søren: Der har været meget forvirring. 

En kollega og medstuderende fra en anden institution er enig med Søren og fortæller: 

Jørgen: (…) der har også været tvivl om, hvorvidt vi egentlig skulle af sted her til september (på det udbudte 

modul 3), og jeg var inde og printe noget ud, hvor der stod, at det var et obligatorisk modul, hvor [navn på 

leder] mente, at vi havde betalt for modul 1, 2 og 4. Men det kunne jo ikke passe andet, og der har været sådan 

lidt forvirring omkring det, ikke også. Og det kan jeg forstå, at der også har været i de andre fængsler. Det har 

været generelt. Og [navn på leder] kom med en skrivelse, der lå langt tilbage og der passede det meget godt 

med det, han sagde. Så der har været et eller andet kommunikationsbrist om den her uddannelse. 

Så vidt evaluator er orienteret, har Professionshøjskolen Metropol stået for at udsende materiale om 

modul 3, og de har ikke været bevidst om vigtigheden af at tydeliggøre skellet mellem den fulde 

diplomuddannelse og den lightudgave, som er en særlig aftale med Kriminalforsorgen. 
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Opsummering	
I samarbejde med Professionshøjskolen Metropol har Kriminalforsorgen indtil videre påbegyndt to hold på 

den pædagogiske diplomuddannelse i efteråret 2013 og et hold i efteråret 2014. På de første to hold er der 

24 studerende. 17 af de 24 deltager på den fulde erhvervspædagogiske diplomuddannelse. På det næste 

hold er der 12 studerende fordelt på syv fængsler. Det må på den baggrund forventes, at der ved udgangen 

af 2014 er 36 værkmestre, der er i gang med den pædagogiske diplomuddannelse. Målet er, at alle de 

værkmestre, der skal efteruddannes er påbegyndt uddannelsen ved udgangen af 2014. Den kan på 

nuværende tidspunkt ikke konkluderes endeligt, om målet vil være nået; men det kan konkluderes, at det 

mod forventning ikke har været muligt at fylde to hold på uddannelsen i 2014. 

Evalueringen viser, at der har været meget forvirring om målgruppen for videreuddannelsen. Det har været 

uklart, hvor meget og hvor mange den enkelte skal undervise i EUDforløb, før kravet om den pædagogiske 

diplomuddannelse træder i kraft. Det er dertil stadig uklart, hvilke undervisere, der kan nøjes med en light

udgave af uddannelsen. Endelig har der også været forvirring om indholdet i lightudgaven. Det har skabt 

meget usikkerhed og mange frustrationer omkring tilmelding til modul 3. Det er helt tydeligt, at der er brug 

for en mere klar udmelding omkring målgruppen og de præcise krav til videreuddannelse inden for EUD

området. 

 	



 

17 
 

4.	Incitamenter	og	barrierer	for	at	opkvalificere	værkmestre	
Der er forskel på fængslernes engagement i relation til muligheden for at videreuddanne ansatte til EUD

undervisere. Et uddrag fra et interview med en leder herunder viser, hvordan opkvalificeringen af 

underviserne skaber en positiv kultur og styrker den personalegruppe, der arbejder med uddannelse og 

derigennem styrker uddannelsesområdet på fængslet. Interviewpersonen udtaler sig i forhold til det 

generelle uddannelsesløft4, der har været af undervisere på institutionen i forbindelse med 

satspuljeprojektet og ikke kun i forhold til videreuddannelsen af undervisere på EUDområdet. 

Leder på uddannelsesområdet: I forhold til efteruddannelse, hvad er det så, det gør ved et fængsel  og en 

afdeling måske især? Det højner niveauet, altså professionalismen, man kan virkelig mærke, at det giver et løft 

til de her undervisere, der gerne vil dygtiggøre sig, og så det her med, at det fordrer den faglige stolthed. Det 

gør faktisk rigtig meget ved en afdeling, og så det, at det er så massivt, som det jo er her, og så det, at det giver 

nyt fra omverdenen. Vi har jo tendens til, at når vi er sådan et sted som her, jamen så er det her… Her får vi så 

mulighed for at bringe noget netværk og noget sparring ind, som vi ellers ikke har mulighed for (…) Også det her 

med, at fagligheden er fremme hele tiden. De taler mere rent fagligt, altså. Og den her stolthed. Jeg havde en i 

går, der var (…) til eksamen, og ringede, at hun havde fået 10 og kunne næsten ikke være i sig selv. Og hun 

ringede så i dag om noget andet, og der står hele det team og siger wow og en skulle op i morges også. Det 

giver noget til stedet. Det synes jeg er meget væsentligt.  

Interviewer: Hvordan smitter det af i forhold til det, som I kan gøre for de indsatte? 

Leder på uddannelsesområdet: De motiverer jo bedre. Fælles motivation, ikke. De får den her fornemmelse af, 

at skolen fylder meget. Uddannelse fylder meget, og det er vigtigt. Vi taler samme sprog, og vi vil gerne det her. 

Og det er godt for dig. Det har selvfølgelig højnet kvaliteten, men helt sikkert også på motivationsdelen. 

Dette eksempel repræsenterer desværre ikke hele billedet i interviewmaterialet. Det er ikke det generelle 

bilede, at opkvalificeringen af personalet på uddannelsesområdet ses og italesættes som en stor styrke, og 

at muligheden for at opkvalificere personalet udnyttes til fulde.  

Allerede da indsatsen om at videreuddanne de ansatte, der skal undervise på EUDforløb blev præsenteret, 

blev den mødt med en vis skepsis. Ved de første sparringsgruppemøder i forbindelse med projektet var 

repræsentanterne for inspektørerne usikre på, hvorvidt man kunne tvinge værkmestrene til at uddanne sig 

og derefter til at undervise. Der var altså tale om usikkerhed i forhold til personalemæssige forhold.5 Denne 

formodede personalemæssige udfordring er ikke noget, som evalueringen har beskæftiget sig nærmere 

med. Spørgsmålet er dog, om den stadig er til stede og udgør en barriere i nogle fængsler. 

Repræsentanterne fra inspektørerne i sparringsgruppen bemærkede også en potentiel udfordring i forhold 

til fængslernes produktionsvirksomhed. Usikkerheden omkring produktionen, når der satses på EUD

området, kan jævnfør senere afsnit til gengæld underbygges af evalueringen, som en af de helt afgørende 

barrierer. 

Der er i interviewmaterialet flere eksempler på, at der er en vis tilbageholdenhed i forhold til at 

videreuddanne til EUDundervisere. Det underbygges af det faktum, at det ikke var muligt at fylde to hold 

med uddannelsesstart i oktober 2014. Når der er en vis tilbageholdenhed skyldes det en række barrierer, 

                                                             
4
 I projektet er der et uddannelsesløft af de lærere, der underviser på FVUniveau. Underviser i fængslernes skoler får 

også et ITkompetenceløft. Dertil er der mange steder ansatte, der er i gang med at blive rustet til at undervise i 
specifikke AMUkurser og nogle undervisere efteruddanner sig til vejledere. 
5
 Se referatet fra sparringsgruppemøde d. 21. september 2012. 
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det er værd at være opmærksom på, hvis EUDområdet skal styrkes på fængslerne. Det uddybes herunder, 

hvordan disse barrierer kommer til udtryk. 

Afløsning	og	vikarmidler	
Først og fremmest fylder det meget for fængslerne, at de i udgangspunktet ikke kan undvære nogen i den 

daglige drift, og dette er en generel barriere i forhold til at opkvalificere de faglærte i beskæftigelsen, så de 

har de formelle kompetencer til at undervise på EUDniveau. 

Citatet herunder viser, at når muligheden for at videreuddanne til EUDunderviser ikke udnyttes eller kun 

udnyttes delvist, kan det skyldes, at nogle institutioner oplever, at de har svært ved at undvære de ansatte, 

der indgår i den daglige drift: 

Leder på uddannelsesområdet: For ikke så længe siden havde vi den uddannelsesansvarlige (fra erhvervsskolen) 

hernede, og der kunne vi så lige gå rundt og se på  hvor meget af et grundforløb kan vi egentlig tilbyde hernede 

i forhold til opgaver. For så synes jeg, at det var da oplagt. Og der tog jeg også en snak med lederen af 

afdelingen. Og hans udmelding var, at det var fint at have indsatte med rundt i arbejdet. Men hans personale 

skulle ikke på nogen uddannelse. For de havde et stykke arbejde, der skulle passes. Han kunne ikke undvære 

nogen. 

For at imødekomme udfordringen med at undvære det personale, der er en del af den daglige 

opgaveløsning på tjenestestedet, kunne man i efteråret 2013 søge vikarmidler til afløsning fra 

satspuljeprojektet. På modul 1 søgte og fik fængslerne tilsammen vikardækning til 16 af de 24 ansatte, der 

var af sted på uddannelsen. På modul 2 var det kun syv af de 24. Det kan undre, at der ikke er søgt 

vikarmidler til flere. I forbindelse med afviklingen af de næste moduler kan institutionerne sammen med 

medarbejderen søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU udbetales til institutionen, når 

medarbejderen, der er under uddannelse, får løn under uddannelsen. 

Nogle interviewpersoner efterspørger, at der fortsat er mulighed for midler til vikardækning, men mange 

steder er udfordringen, at det ikke er muligt at skaffe meningsfuld afløsning. Det er en del af forklaringen 

på, hvorfor der ikke er flere, der har benyttet sig af vikarmidlerne. 

En leder med ansvar på uddannelsesområdet fortæller herunder, at de har så svært ved at sætte en ny ind i 

arbejdet, at de vælger at lave selvafløsning i stedet. Lederen vælger altså selvafløsning, selv om der på det 

pågældende tidspunkt kunne søges midler til afløsning. 

Interviewer: Indtil videre har der været vikarmidler men… 

Leder på uddannelsesområdet: Det er ikke ret let at finde nogen. Jeg har heller ikke brugt vikarmidler, når [navn 

på medarbejder] har været afsted. Vi har bare undværet og så knoklet det mere. Og det har da ikke altid været 

optimalt. Jeg kunne ikke lige finde en, der kan hoppe lige ind i det. Der går lang tid, før det kører af sig selv. 

Interviewmaterialet tyder på, at der flere steder er udfordringer med afløsning og at udfordringerne ikke 

løses alene af flere midler til vikardækning. Udfordringerne handler også om at finde nogen, der har 

kvalifikationerne og kan sættes ind i opgaven for en kort periode, så det daglige arbejde kan køre videre, 

som det skal. 

Citatet herunder viser, hvordan udfordringen med afløsning også kan true fastholdelsen af de ansatte, der 

allerede er påbegyndt uddannelsen. En værkmester fortæller her, at de har svært ved at finde afløsning og 

konsekvensen kan blive, at den ene af de to, der er påbegyndt uddannelsen må udsætte sin uddannelse: 
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Peter: Også med afløsning – vi har et stort problem her (…), for der skal være tre mand (…) Vi var gode til det 

første gang, fordi der var penge til at afløse med en udefra. Det gjorde vi der. Anden gang havde vi så et par 

betjente, der gerne ville, men så havde man jo en masse tid, ferie, der skulle afløses og nu er der ikke nogen. Så 

ok  kan vi slække på kravene? Nu ligger den hos den ledende værkmester. Enten skal vi tage både [navn på 

kollega] og mig ud og køre amputeret på værkstederne. Eller sige  der er sikkerhedskrav, og der er kun en af os, 

der bliver sendt afsted (på modul 3). Hvad skal den anden så? (…) Det er ikke afklaret. 

Udfordringerne omkring afløsning udgør således en barriere for at videreuddanne til EUDundervisere og 

potentielt også for fastholdelsen af de ansatte, der allerede er påbegyndt videreuddannelsen. 

 

Usikkerhed	i	forhold	til	økonomi	og	produktionstab	
Det viser sig i interviewmaterialet, at der er flere eksempler på, at institutionerne er usikre på økonomien i 

at etablere EUDtilbud. Det påvirker naturligvis institutionens velvilje til at investere i videreuddannelse til 

EUDundervisere. Det underbygger både interview med studerende og interview med ledere på 

uddannelsesområdet. 

Det handler blandt andet om usikkerhed om, hvilke indtægter det giver at have elever på et EUDforløb. 

Der er eksempler på, at der er stor usikkerhed i forhold til taxameterindtægter. Det er også uvist, hvilket 

indtægtstab, det giver, når der er mindre produktion på de værksteder, hvor der tilbydes EUD. Peter, der er 

værkmester, fortæller herunder, hvordan han oplever den usikkerhed, der er omkring indtægtsmuligheder 

og indtægtstab i forhold til at tilbyde EUD: 

Peter: Frustrationen er nok lidt, at mange folk snakker om det, men det er forsvindende lidt der egentlig ved 

noget. Vi er da stødt på, at det føles, som om det er en stor pengetank, man får snablen ned i, og det genererer 

en masse penge at have lærlinge, hvilket det ikke gør. Ud fra det taxameter, der er i undervisningsministeriets 

bekendtgørelse, der får du for 20 uger ca. 25.000; og går vedkommende så hen og springer fra… Nogen siger, at 

man får 65.000, bare der er én, der har skrevet under. Den holder ikke. Mange taler om, hvad penge det 

genererer. Min plan var at køre det her samtidig med produktionen. Andre tænker, at nu får vi så meget ind der, 

at vi lukker produktionen. Jeg tror, de får en gevaldig opvågning, for så mange penge er der ikke i det. 

Overvejelserne i forbindelse med at prioritere og satse på EUDområdet og til dels på AMU kommer således 

hurtig til at handle om konsekvenserne for produktionen på fængslet. 

En leder på uddannelsesområdet fortæller her ærligt, at han føler sig klemt mellem produktionskravene og 

ønsket om at satse på uddannelse til de indsatte: 

Leder på uddannelsesområdet: (…)der savner jeg lidt, at man kunne sige: ’Jamen, hvad er det vi vil her?’ For jeg 

får egentlig tit skylden for her i fængslet, jamen jeg tænker kun på produktionen. Jeg tænker ikke på 

uddannelse. Det er ikke sandt. Men det er jo klart, at når jeg får en ordre fra min chef: Du skal leve op til det 

her. I skal omsætte det her. Vi skal have så meget på bundlinjen. (…) 

En vejleder, der i høj grad har taget rollen som ambassadør for uddannelse stemmer i. Hun oplever det 

også som en stor udfordring, at uddannelse og produktion står i vejen for hinanden: 

Interviewer: Oplever I en udfordring i forhold til at have både produktion og uddannelse? 

Vejleder: Jeg synes det er en kæmpe udfordring. Vi prøver at presse og skubbe værkstederne, og der er ikke 

modvilje, men de har altså en drift og en produktion, og de skal stadig producere og levere de samme tal. De to 

ting hænger ikke sammen. Der synes jeg, at man mangler noget afklaring, måske meget lang vej fra – fra 
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toppen. Hvor man siger, prøv at hør her. For det der sker internt, det er, at vi kommer til at gå og gnide lidt op 

af hinanden. Jeg er meget påpasselig, når jeg snakker EUD og AMU (…). Så de ikke hver gang de ser mig tænker, 

åh nej, der er vejlederen igen. Der mangler simpelthen noget afklaring. 

Det fokus der er på produktion og produktionsmål udgør en udfordring i forhold til, at man ønsker at styrke 

de uddannelsestilbud, der er på fængslerne. Udfordringen er dog særlig stor på EUD og AMUområdet. Det 

skyldes, at det for EUD og AMU ikke kun er arbejdskraften i form at de indsattes hænder, der forsvinder fra 

produktionen. Her er det også værkmestrenes timer og faciliteterne, der så at sige optages af 

uddannelsesformål. 

I dette uddrag fra et interview med en leder på uddannelsesområdet beder interviewpersonerne om 

forståelse og hjælp fra Direktoratet fra Kriminalforsorgen i forhold til udfordringen: 

Interviewer: Når I kigger på områderne (intervieweren peger på de fire papkort med påskriften ’avu og FVU’, 

’EUD’, ’AMU’ og ’Vejledning’) er der så nogle områder, hvor I mener Direktoratet kunne gøre noget mere for at 

støtte jer? (…) 

Leder på uddannelsesområdet: Der hvor man måske kunne have hjulpet noget, det er i forholdet rent 

økonomisk i omstillingen fra arbejdsdrift på vores arbejdsplads med de der produktionsmål, og så lige pludselig 

sige, at nu skal I altså have rigtig mange flere i gang med uddannelse (…)Der husker jeg, at vores værkmestre de 

sagde, at vi kan ikke både blæse og have mel i munden, for der er de produktionskrav, og det havde man 

rigeligt at gøre med at opfylde og så lige pludselig at skulle begynde og bruge en masse tid på EUD (…) Den fik 

vi kun solgt ved at sige, at vi søger en ekstra værkmester på satspuljen (…)Men så er det stadig problemet i 

forhold til økonomien og Direktoratet. 

Senere i interviewet kommer interviewpersonen tilbage til udfordringen og siger: 

Leder på uddannelsesområdet: Og det er klart, når klientellet går i gang med uddannelse frem for at være på 

arbejdspladsen, jamen så hænger det ikke sammen. Det er sådan noget, at direktoratet må gå ind og kigge på i 

forbindelse med kontraktforhandlinger, at nu må der ske en anden fordeling. Der kan direktoratet godt hjælpe, 

det kan du godt tage med videre. 

Der er således stor usikkerhed i forhold til, hvordan det enkelte værksted og fængslets samlede økonomi og 

opfyldelsen af produktionsmålene i resultatkontrakten med Direktoratet for Kriminalforsorgen påvirkes af 

en omstilling fra produktion til uddannelse. Det udgør en væsentlig barriere for incitamentet til at 

videreuddannelse ansatte til EUDundervisere, når der er så stor usikkerhed i forhold til konsekvenserne for 

økonomi og produktion, i det tilfælde, hvor der satse på uddannelse på værkstederne. Dermed udgør det 

også en væsentlig barriere for at styrke EUDområdet i det hele taget. 

 

Skepsis	over	for	EUD	på	grund	af	klientellet	
Det er også en barriere for at videreuddannelse ansatte til EUDunderviser og dermed for EUDområdet 

generelt, at der nogle steder er en vis skepsis over for, om EUDtilbud er velegnet til klientellet på 

fængslerne. Tror de på institutionerne ikke på, at området giver mening for klientellet, er der ikke 

incitament til at uddanne de ansatte til at undervise på området. Det generelle billede er, at man mener, at 

det er en god tanke; men fængslerne er skeptiske i forhold til klientellets interesser og formåen, og nogle 

mener også, at opholdstiden nogle steder er en barriere. 
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Her er et eksempel fra et interview med to ledere, som udtrykker deres usikkerhed på, hvad EUDområdet 

kan i forhold til andre områder, som de kan kaste ressourcer i: 

Interviewer: Hvad skulle du til at sige, da jeg spurgte hvilke områder, der har været mest udfordrende at arbejde 

med? 

Leder på uddannelsesområdet: Den ligger over i de røde herovre (peger på de to røde papkort med påskriften 

’EUD’ og ’AMU’). Andre fængsler har haft lettere ved det og er kommet mere i gang. Der har vi haft større 

udfordringer. Og det er fordi vi sender mange ud (i frigang), og fordi klientellet er, som det er. De står ikke i kø 

for at starte en EUD, og det kan da også være det, der bliver udfordringen, når vi kommer i gang. (…) Den her 

har vi kørt noget mere af (interviewpersonen peger på det røde papkort med påskriften ’AMU’) og den tror jeg 

mere på. Den har vi kørt en del af, og qua vores klienters korte ophold kan det være mere på sin plads at satse 

på den. 

I citatet fremgår det, at den skepsis, der er omkring klientellet både handler om klienternes formodede 

interesser og klienternes opholdstid. Dertil kommer, at det  som i dette eksempel  på nogle fængsler er 

muligt at sende mange af de indsatte, der er interesseret, i erhvervsfaglige uddannelser på frigang. 

Det er i interviewmaterialet også eksempler på, hvordan varigheden af EUDforløb (minimum 20 uger) 

formodes at være for omfattende og uoverskueligt at binde sig til for de fleste klienter. De har til gengæld 

gode erfaringer med korte forløb, der hurtigt giver et resultat. 

På nogle institutioner er der i forlængelse heraf en klar overbevisning om, at elevgrundlaget for EUD 

området på baggrund af disse forhold generelt er meget spinkelt; og derfor er det ikke rentabelt at oprette 

EUDtilbud på institutionen. I en mail, der har til formål at forklare, hvorfor institutionen ikke har tilmeldt 

ansatte til modul 1 i efteråret 2014 står der: 

”Vurderer vi klientellet […]er der et meget begrænset antal indsatte der har mulighed for at fuldføre, endsige 

påbegynde et AMU/EUD forløb pga. manglende kompetencer og interesse. Derfor kan det for mange virke lidt 

overdrevet, at bruge så mange ressourcer på en diplomuddannelse.” 

Direktoratet for Kriminalforsorgen har en anden opfattelse og tror på, at der er mange i målgruppen for 

EUD blandt klientellet. Det er ikke undersøgt, hvor stor elevgrundlaget er og hvor stor forskel der er på 

elevgrundlaget fra institution til institution. 

I evalueringen er der ikke grundlag for at konkludere, hvor stort elevgrundlaget er. Det må også formodes 

at afhænge af, hvordan der arbejdes med klienternes motivation og om det er mulig at tilbyde forløb, der 

kan gøre de indsatte uddannelsesparate forud for et EUDforløb. Men det er muligt at konkludere, at der 

ikke er enighed om, hvilket elevgrundlag der formodes at være for EUDområdet på institutionerne; og det 

er en usikkerhed, som har betydning for det enkelte fængsels velvilje til at satse på området. 

EUD-området	udskudt	til	fordel	for	andre	dele	af	projektet	
Interviewmaterialet giver også eksempler på, at den tilbageholdenhed, der opleves nogle steder, skyldes, at 

dem, der arbejder med uddannelsesområdet, har udskudt igangsættelsen af EUDområdet. 

Den ene årsag til, at EUDområdet nogle steder har ligget lidt stille er, at der generelt har været meget at 

tage sig af på uddannelsesområdet. En leder fortæller her, hvordan EUDområdet er blevet udskudt, fordi 

der har været mange andre ting at sætte i gang: 
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Leder på uddannelsesområdet: (…)der er virkelig mange ting man skal formå. Og nu skal i også lige det, og der 

kører alle de her ting (…). Den del af det har jeg ikke sat mig på (…) Der er meget, der er kommet på, og som 

man bare forventer, at det kan I da bare trille med. 

I det hele taget er det en generel tendens, at ledelsesniveauet på uddannelsesområdet oplever, at det har 

været, og stadig er en rigtig stor opgave at løfte uddannelsesområdet på mange områder samtidig, sådan 

som satspuljeprojektet lægger op til. 

Nogle steder fortæller lederne på området også, at de har skubbet området lidt foran sig, fordi der er tale 

om mere omfattende uddannelsesforløb i forhold til de ressourcer, det kræver at etablere EUDtilbud. I den 

sammenhæng nævner nogen, at de i stedet har kastet sig over AMUområdet. Det er lettere at gå til, og så 

er vurderingen jf. forrige afsnit mange steder, at det er et mere relevant tilbud i forhold til de indsatte. 

I forlængelse heraf risikerer reorganiseringen
6
 i Kriminalforsorgen, der formelt trådte i kraft 1. oktober 

2014, at bremse det arbejde, som ledere og medarbejder allerede har gjort i forhold til at styrke EUD

området. Området er nyt for mange af fængslerne, og man risikerer med udskiftninger i medarbejder og 

ledelsesniveauet at miste den viden og det engagement, der er under opbygning på de enkelte 

institutioner. Det skinner igennem i interviewene, at ledere og vejledere har en særlig rolle som 

ambassadører for uddannelse af de indsatte i de enkelte fængsler. Derfor er disse roller helt centrale for 

projektets fremdrift – ikke mindst i forhold til EUDområdet, som på mange af institutionerne både er nyt 

og krævende at etablere i forhold til ressourcer og viden og opbakningen i organisationen. 

Valg	af	fagområder	
Når det vælges, hvilke ansatte der påbegynder den erhvervspædagogiske diplomuddannelse vælger man 

samtidig et fagområde, hvor det enkelte fængsel vil tilbyde EUD. Der er mange hensyn at inddrage i valget 

af fagområde, og der er i interviewmaterialet tegn på, at det nogle steder kunne være mere gennemtænkt, 

hvilke fagområder, der er blevet valgt og dermed hvilke indsatte, der får den pædagogiske 

diplomuddannelse. 

Der er i interviewmaterialet tendenser til, at de fagområder, hvor der videreuddannes, så de ansatte kan 

varetage undervisning på EUDniveau, nogle steder er valgt mest på den baggrund, at personalet på 

området var interesseret i eller i hvert fald kunne overtales til at påbegynde diplomuddannelsen. Det er 

naturligvis en vigtig forudsætning, at den ansatte, der skal uddannes er motiveret, men der er flere 

aspekter, der med fordel kunne tages in mente. 

En af de ansatte, der efteruddannes er værkmester på et fagområde, som på grund af karakteren af 

området kræver afløsning af værkmesteren – ikke kun mens værkmesteren efteruddannes, men også mens 

værkmesteren underviser på EUDforløb. Det skyldes, at produktionen på området ikke kan sættes ”på 

pause”. Dette giver et eksempel på, hvordan det kan være langt mere udgiftstungt og mere besværligt i 

forhold til afløsning at vælge ét fagområde frem for et andet.  

I et referat fra et sparringsgruppemøde om satspuljeprojektet ’Styrket uddannelse til indsatte’ afholdt den 

6. september 2013, er det et ønske, at Kriminalforsorgen har for øje, at man satser på de områder, hvor der 

                                                             
6
 Reorganiseringen af Kriminalforsorgen indebærer blandt andet etableringen af fire områdekontorer. I den 

forbindelse er der opgaver og ansatte, der flytter fra institutionerne til områderne. Det betyder der skal etableres nye 

snitflader og opgavefordelinger både internt på institutionerne og mellem institutionerne og områderne. 
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er behov for arbejdskraft. Det er evaluators oplevelser fra interviewrunden, at det ikke alle steder er lykkes, 

at tænke arbejdsmarkedsbehovet ind i valget af de fagområder, hvor institutionerne vil etablere EUD.  

Det er evaluators vurdering, at forarbejdet til valget af de fagområder, hvor der skal etableres EUDforløb 

på den enkelte institution med fordel kunne have været grundigere. På den anden side er det måske ikke 

realistisk, at der kan tages hensyn til samtlige udvælgelseskriterier. Det er ambitiøst at tro, at alle de 

fagområder, der vælges, er fagområder, hvor ”produktionen” kan sættes på hold, hvor de ansatte er 

engageret i at efteruddanne sig og undervise, hvor der er et minimum af etableringsomkostninger og hvor 

der samtidig er efterspørgsel på arbejdskraft. Med den betragtning kan det være relevant, at man i 

projektet overvejer, hvilke kriterier det strategisk er vigtigt at fokusere på, når fagområderne udvælges; og 

institutionerne skal måske have mere støtte i forhold til at vælge fagområder. 

Videreuddannelse	på	usikker	grund	
For at sikre, at Kriminalforsorgens undervisere på EUDområdet lever op til det lovkrav, der blev formuleret 

i bekendtgørelsen fra januar 2010, har man valgt at prioritere igangsættelsen af videreuddannelsen til EUD

undervisere på den pædagogiske diplomuddannelse højt. Dette kapitel viser dog tegn på, at der 

sideløbende med et fokus på udbuddet af diplomuddannelsen og tilmeldingerne til uddannelsen, skulle 

have været sat flere ressourcer af til at give institutionerne mere viden og mere sikkerhed for, at en 

satsning på EUDområdet er rentabel. 

En mere omfattende proces kunne støtte institutionerne i at udvælge fagområder og ansatte der skal 

videreuddannes. Processen kunne også give institutionerne sikkerhed for, hvilke konsekvenser det har for 

både indtægts og udgiftssiden og for produktionen på det enkelte fængsel, når der satses på EUD. 

Processen kunne også være med til at afklare, om den enkelte institution har klienter, der er inden for 

målgruppen for EUD. Der er findes ingen dokumentation for, hvordan man kan forvente klientellet på de 

forskellige fængsler matcher et EUDtilbud. 

Det må konkluderes, at en markant styrkelse af EUDområdet kræver en grundigere og en tættere støtte på 

institutionsniveau, end det var forventet. Det hænger for det første sammen med, at området er det, som 

er mest indgribende for produktionen på institutionen. For det andet er EUDområdet det 

uddannelsesområde i satspuljeprojektet, som er mest omfattende og krævende at etablere både i forhold 

til videreuddannelse af personale, afløsning og faglige krav. Dertil kommer, at området stadig er meget nyt 

for mange af institutionerne. 

Opsummering	
Der er eksempler på, at videreuddannelsen til EUDunderviser sammen med de andre efteruddannelsesløft 

af personalet, der underviser på fængslet kan være en løftestang for at styrke uddannelsesområdet og 

kulturen omkring uddannelse på fængslerne. Desværre er der andre steder, hvor man ikke har oplevet 

dette løft, og hvor en række forhold udgør væsentlige barrierer for at satse på EUDområdet. 

For det første er udfordringerne omkring afløsning af personalet en barriere. Det handler både om økonomi 

til afløsning og om at finde kompetente afløsere til de korte perioder, hvor de ansatte er på 

videreuddannelse. For det andet er der på flere institutioner på både ledelses og medarbejderniveau 

usikkerhed om de økonomiske konsekvenser ved at satse på EUD. Det er usikkert og uigennemskueligt, 

hvilke taxameterindtægter, der kan forventes, og hvilke indtægtstab der må formodes at være i forhold til 

en forventet mindre produktion på værkstederne. I forlængelse heraf er det også en barriere, at 
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institutionerne er usikre på, hvordan de skal forholde sig til de produktionskrav, der er aftalt med 

Direktoratet for Kriminalforsorgen, når der samtidig skal satses på uddannelse på værkstederne. Yderligere 

er det en barriere, at man ikke alle steder tror på, at EUDområdet passer til klientellets interesser og 

formåen. Endelig er arbejdet med at styrke EUDområdet blevet udskudt på nogle fængsler. Det har stået 

nederst på listen af områder, der skal styrkes i satspuljeprojektet – blandt andet fordi, at området mange 

steder er både nyt og krævende at etablere. 

Samlet set er der flere ting, der peger på, at en markant styrkelse af EUDområdet på fængslerne kræver et 

større arbejde og en grundigere forarbejde på institutionsniveau. Det har været sværere end forventet at 

sikre opbakning til EUDområdet og dermed til at videreuddanne værkmestre og faglærere på den 

pædagogiske diplomuddannelse. 
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5.	Afvikling	og	organisering	af	uddannelsen	
Dette kapitel omhandler fund relateret til den måde, man konkret har valgt at organisere og afvikle 

videreuddannelsen på i 2013. 

Fuldtidsstudie	giver	plads	til	fordybelse	

Der er stor tilfredshed med, at uddannelsen afholdes som fuldtidsstudie. Der er enighed om, at det er godt, 

at man som studerende på uddannelsen har en sammenhængende periode på hvert modul, som er 

dedikeret til undervisning og ikke mindst læsning. Det er især vigtigt, da niveauet er højt og af en karakter, 

der kræver fordybelse. 

Her beskriver Søren, der er studerende på uddannelsen, hvorfor organiseringen som et fuldtidsstudie 

fungerer godt for ham:  

Søren: Jeg synes det er godt, at man har ladet os gøre det på fuld tid. Det har virkelig været rart, at man har 

haft tjenestefri (…) At man bare har kunnet fordybe sig. Jeg kan slet ikke se, hvordan det skulle hænge sammen, 

at man skulle på skole, og så et par dage tilbage på arbejde og så for øvrigt også læse nogle bøger. Jeg ville ikke 

have fået læst en skid.  Det er meget lettere, når man har nogle dage til det. Det er givet godt ud. Det er 

stensikkert. 

Medstuderende Peter er enig og supplerer: 

Peter: Jeg synes faktisk konceptet er godt, hvor du kommer og bliver pumpet med en masse oplysninger. Og så 

kommer du hjem og sidder og laver selvstudie. Det kan jeg godt se det smarte i. For når nu vi er samlet fra hele 

landet i [byens navn], hvis vi skulle køre hver dag, det ville være træls. Men at vi får en masse den ene dag. 

Det bliver dog nævnt, at der er stor forskel på de vilkår, som de studerende på uddannelsen har i 

forbindelse med deltagelsen. Interviewpersonerne fortæller, at nogle skulle hjem og arbejde i de dage, hvor 

de fleste havde tjenestefri til selvstudie. Det bliver også nævnt, at nogen hurtigt fik stillet computere til 

rådighed, mens andre måtte bruge deres egen. En enkelt fortæller, at han på modul 2 måtte arbejde i 

dagene omkring undervisningen. Det skyldes, at den endelige prøve i det grundforløb, som han stod for på 

værkstedet faldt sammen med modul 2. Et sådan sammenfald kunne måske være undgået, hvis datoerne 

for modulerne blev meldt ud til de lidt studerende tidligere end tilfældet var. 

Bedre	information	om	undervisningsdatoer	og	anskaffelse	af	pensum	
I forbindelse med tilmelding til modulerne og udmeldelse af undervisningsdatoer efterlyser flere af de 

studerende, at de får viden om datoerne tidligere. Problemet er ifølge flere, at informationen strander et 

sted på institutionen. Det bliver foreslået, at man udnytter, at man efter modul 1 har en klasseliste med 

kontaktoplysninger på de studerende. Når institutionen orienteres, skal de studerende kontaktes direkte, 

så de også får information om datoer og tilmelding. Det er ifølge de studerende svært at planlægge både 

privatliv og arbejdsliv, hvis de ikke kender datoerne i god tid. 

Interviewene peger på, at der ved opstarten af uddannelsen var en del praktiske udfordringer forbundet 

med pensum. Der gik lang tid, før de studerende fik de materialer, de skulle læse, og det var 

utilfredsstillende for de studerende, at de var bagud fra begyndelsen. Det må formodes at være et 

spørgsmål om kommunikation i forhold til, hvem der er ansvarlige for at sikre, at de studerende har de 

materialer, de skal bruge. 
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Introdagene	giver	værktøjer	som	de	studerende	kan	bruge	

De ansatte, der har været igennem modul 1 og 2 er positive over for de introduktionsdage, der blev lagt ind 

før modul 1. på uddannelsen. Introduktionsdagene har til formål at give de studerende en introduktion til 

uddannelsen og til det at være studerende. Dagene er indlagt fordi, det er kendt, at størstedelen af de 

ansatte, der skal tage uddannelsen ikke før har taget en teoretisk uddannelse, der i høj grad er tilrettelagt 

som selvstudie. 

De studerende fortæller, at de især har haft god brug af den introduktion, de fik til læseteknik, og mange 

nævner, at det hjalp dem i forhold til at komme igennem pensum på en fornuftig måde. Her fortæller Peter, 

der er studerende på uddannelsen, om introdagene: 

Peter: Det var godt, men jeg garanterer dig for, at hatten den strammede, da vi tog hjem. Jamen altså, 

læseteknik og skriveteknik. Men havde vi ikke fået det, så havde vi været på fuldstændig bar bund. Så jo, hvis 

det er folk som os, så er det værd at ofre de penge. Det giver os ligesom lidt en fornemmelse af, hvad vi skal ind 

til, og hvordan man håndterer det. At vi glemmer det halve af det, det er så en ting. Men vi kan så rode op i det, 

og hvad var det, der stod i de notater. Det var sådan og sådan. Det skal man ikke pille ved. 

Interviewer: Der var nogle redskaber? 

Peter: Læseteknikker f.eks. – jeg ville jo slavisk have læst hver eneste ord – det troede jeg jo, at man skulle. Man 

skimmer lige og så er det væsentligt nemmere. 

En anden studerende på uddannelsen er enig og siger her om introdagene: 

Søren: (…) jeg tænkte, at det er ikke nødvendigt. Jeg har lige været på skolebænken. Men læseteknikker, der gik 

nogle ting op for mig. F.eks. det der med, at du skal ikke læse det hele. Læs indledningen og bagsiden, før du 

beslutter, om du overhovedet vil læse bogen og så led efter de ting, der er relevante. De forskellige teknikker, 

med at noget skal skimmes, og noget skal grundiglæses og noget skal efterlæses. Det der med at efterlæse, det 

er faktisk super godt. 

Der er således generelt en vurdering af, at introdagene op til første modul var givtige. Flere nævner, 

hvordan de især har anvendt de værktøjer, de har fået i forhold til læseteknikker. 

 

Lukkede	hold	for	Kriminalforsorgen	giver	tryghed	og	fællesskab	

Udover introdagene, som var noget særligt for Kriminalforsorgens ansatte, var det også særligt, at de to 

hold var lukkede. Det vil sige, at deltagerne på holdet alle var ansat i Kriminalforsorgen. De studerende 

fortæller, at de sætter pris på de lukkede hold. Der kan udpeges tre hovedårsager. 

For det første forudsætter en del, at de var mere på samme faglige niveau, end hvis holdet var åbent. Det 

gjorde det lettere at stille spørgsmål, når alle var i samme båd og var lige udfordret af det teoretiske niveau 

på uddannelsen. F.eks. bliver det sagt: 

Hans: Der er så mange fremmedord, når du kommer som håndværker(…)Det var svært i starten, men det gik lidt 

bedre på 2. modul. Hvordan pokker er det, de formulerer sig? Også underviserne, de kan også godt stå og bruge 

nogle ord, hvor jeg tænker  hvad mener du? Der har vi ikke været bange for at række hånden op og vi har 

spurgt  hvad pokker betyder det? Der har det måske igen været godt, at vi var fra samme sted.  

En anden studerende er enig og siger: 
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Interviewer: Hvilke fordele har det givet, at I kun har været folk fra Kriminalforsorgen? 

Klaus: Helt klart, at vi kommer fra samme sted, at vi ikke er akademikere, at vi alle sammen har samme 

indgangsvinkel og har lige svært ved det, for vi har haft svært ved meget af det. 

For det andet oplever de studerende, at det er en fordel, at alle på holdet arbejder inden for de samme 

rammer, og derfor kan forstå hinandens hverdag og de spørgsmål, der stilles i undervisningen. Nogle 

interviewpersoner oplevede på uddannelsen, at de måtte bruge en del tid på at forklare vilkårene i et 

fængsel til underviserne. De forestiller sig, at det havde været uoverskueligt, hvis de også skulle forklare 

rammerne i fængslet til deres medstuderende. Peter forklarer det sådan her: 

Peter: Det er bedst, at det er sådan (at det kun er folk fra Kriminalforsorgen). Fordi, når vi snakker, så kan vi 

trække eksempler ud fra vores dagligdag (…)Vi har haft store problemer med, at de lærere vi har, de ikke anede 

en hujende fis om, hvad det er, vi går og laver. (…)Og vi har brugt rigtig meget tid på at forklare dem hvordan 

og hvorledes – det er godt, vi ikke skal det (forklare fængselskonteksten) med hinanden.  

For det tredje er der en oplevelse af, at de studerende har kunnet bruge hinanden mere, idet de kommer 

fra samme baggrund og kan forstå vilkårene for hinandens hverdag. Dette uddrag fra et interview med to 

studerende er sigende for den oplevelse. 

Interviewer: Jeres hold består kun af folk fra Kriminalforsorgen. Kan I forestille jer, om det har nogen særlig 

værdi eller nogle ulemper i forhold til at være et blandet hold i stedet? 

Hans: Jeg var en af dem, der blev sådan lidt øv over, at det skulle være et lukket hold, men det var nok fordi jeg 

var indstillet på noget andet inden (…) Men det ændrede jeg så hurtig syn på, for jeg har faktisk været rigtig 

glad for, at vi har været et lukket hold. Vi har kunnet bruge hinanden rigtig meget, og vi har været meget i 

samme båd i forhold til, hvad vi kom fra, hvad vi vidste(…) 

En del af de studerende forestiller sig, at det bliver givtigt at deltage på åbne hold på fremtidige moduler, 

men alle er tilfredse med, at uddannelsen er udbudt som et lukket hold på de første moduler. De forventer, 

det bliver værdifuldt at have medstuderende, der kommer fra erhvervsskolerne, fordi det kan give input, 

nye perspektiver og viden om, hvordan de gør på skolerne uden for murene. Der er blandede holdninger til, 

at det er besluttet, at det tredje modul også udbydes som et lukket hold. 

 

Studiegruppeaktiviteter	som	vigtig	støtte	

Som nævnt ovenfor oplever de studerende på uddannelsen, at de kan bruge hinanden, fordi de kommer fra 

lignende vilkår. I forlængelse heraf oplever de studerende, at de får et stort udbytte af at bruge hinanden i 

studiegruppeaktiviteter uden for undervisningen. Det tilfører samtidig et socialt aspekt for de studerende.  

I citatet nedenfor er tydeligt, at de studerede især bruger hinanden i uformelle studiegruppeaktiviteter. De 

ringer sammen om opgaverne, og de bruger bilturen hjem fra uddannelsesstedet til at drøfte indholdet i 

undervisningen. Det er i citatet også værd at bemærke, at Peter oplever, at støtte fra hans medstuderende 

har været afgørende for, at han er kommet igennem de to første moduler: 

Peter: Det hele er lagt op til studiegruppe, men vi er jo meget spredt, så vi har haft telefonisk kontakt med dem, 

der ville skrive om lidt det samme. Jeg har snakket med [navn på kollega] 46 gange i løbet af en dag, når vi 

sidder med det. 

Interviewer: Så det har været givtigt? 
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Peter: Uden det, så havde det ikke været muligt. Så jo, det vil jeg sige. Det giver også lidt hår på brystet. For os 

virker det som en stor opgave, men i fællesskab finder vi ud af det. Måske er der en af de andre, der har fattet 

det, og nogle gange har de lettere ved at forklare det. Vi snakker sgu ikke helt samme sprog [som underviserne]. 

Når vi er på uddannelsen, sidder vi med ørerne spidset, men hvor meget bliver hængende. Så har vi så lige x 

antal timer på vej hjem, og så sidder vi lige  og hvad var det nu lige hun mente. Og køreturen, når man sidder i 

den, den går sådan her (Peter knipser) for snakken går, omkring det vi har været igennem, og det der fatter jeg 

ikke – nå, men det gjorde jeg, og så… 

Interviewer: Så bilturen bliver også lidt en studiegruppe og tid til refleksion? 

Peter: Ja det vil jeg sige. Det bliver sådan en opsummering af hele dagen, så får man lige puttet det ned i de 

rette kasser. 

Følgende uddrag fra et interview er også meget sigende for det generelle billede af, hvordan og hvorfor de 

studerende bruger hinanden. De oplever, at de kan supplerer hinanden i forhold til at forstå stoffet på 

uddannelsen. Dertil viser citatet, at studiegruppeaktivitererne også tilfører noget socialt, som der sættes 

pris på: 

Interviewer: Har du brugt de andre på holdet? 

Klaus: Ja, nogle af opgaverne har vi skrevet sammen. Der har vi mailet frem og tilbage, vi har ikke mødtes, for 

der er for langt, men vi skrev til hinanden, og om ikke det her kunne være godt. 

Interviewer: Hvad har det givet at have noget kontakt med de andre? 

Klaus: Jamen det er jo hyggeligere, når vi er flere. Og så kan jeg jo sagtens sidde og læse noget, og det kan de 

også, og så forstår vi det forskelligt. Så kan vi diskutere det bagefter, hvad der er rigtigt og forkert, hvis der er 

noget, der er rigtigt og forkert, altså. Når man arbejder sammen med nogle andre er det lidt nemmere at 

komme igennem. Nu kan vi skrive lidt sammen og pjatte lidt og…ja. 

Her taler to studerende om, hvordan de godt kunne have brugt hinanden mere på uddannelsen. De oplever 

ikke de har fået udnyttet potentialet nok, og de anbefaler de nye, der skal på uddannelse at gøre mere brug 

af muligheden: 

Søren: (…) jeg håber, at vi får gang i noget mere studiegruppe. Det har vi ikke været så gode til. 

Hans: Det er også et råd til de næste 

Søren: Ja, det er det. Brug det der studiegruppe. De fremhæver det også  underviserne  tit og ofte. 

Hans: Man tænker også, at nu må jeg hellere bruge tiden på at læse i stedet, men da vi så fik ringet sammen, så 

var det rigtig rart. 

Et par af de studerende på uddannelsen peger i den forbindelse på, at det ville være givende, hvis det på 

fængslerne var legalt at bruge tid på at have mere kontakt med EUDundervisere på andre fængsler. Dem, 

der har haft mulighed for det oplever, at det giver både inspiration og blod på tanden samt viden om, 

hvordan man kan sammensætte og køre undervisningen inden for Kriminalforsorgens rammer. Dette 

underbygger behovet for støtte og incitament til netværk eller andre udvekslingsaktiviteter på tværs af 

institutionerne for de værkmestre og faglærere, der skal eller allerede underviser på EUD. 

Alt i alt har de studerende brugt hinanden aktivt, og det har været givende og ligefrem afgørende for de 

studerende. Underviserne bør fortsætte med at anbefale studiegrupper, og de studerende fra de første 

hold bør videregive deres erfaringer til de næste i forhold til at bruge hinanden. 
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Opsummering	
Der er stor tilfredshed med, at uddannelsen udbydes som fuldtidsstudie, så de studerende har intensive 

perioder med tjenestefri, hvor de kan fordybe sig i pensum. De ansatte, der går på uddannelsen sætter 

også stor pris på introdagene og på, at de har deltaget på hold, hvor der kun var ansatte i 

Kriminalforsorgen. Begge dele har været med til at skabe tryghed. De lukkede hold betyder ifølge de 

studerende også, at de med lethed har kunnet bruge hinanden, og de har fået et stort udbytte af især 

uformelle studiegruppeaktiviteter. Det har både været socialt og fagligt givende, og det har været med til at 

gøre det muligt at gennemføre på trods af det høje faglige niveau. 

Der har været udfordringer omkring anskaffelsen af pensum ved opstarten af de to første hold i 2013. Der 

er fortsat problemer med udmeldingen omkring datoer for undervisning i det kommende modul. De 

ansatte, der skal deltage får informationen for sent, og bør have datoerne direkte fra Metropol, så snart de 

ligger fast. 
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6.	Undervisningen	og	anvendelsen	

Højt	niveau	i	undervisning	og	pensum	

Der er bred enighed om, at niveauet på uddannelsen er højt, og at det sprog, der bruges, ligger langt fra 

det, som de studerende er vant til. Alle er dog kommet igennem det, og de fleste har haft en 

succesoplevelse; og de oplever, at det er fagligt og personligt udviklende. I forhold til niveauet siger en af 

de studerende: 

Klaus: (…) det er meget akademisk, og det er ligesom, jeg havde forventet. Det kører sådan lidt på det her 

niveau (Klaus viser med hånden at niveauet er højt oppe over hovedet et sted) (…) 

Flere fremhæver også, at det har været omfattende og svært at komme igennem det store pensum. Her 

fortæller først Jørgen og så Peter, hvordan de haft det med at læse: 

Jørgen: Jeg synes dæleme det var svært, også at læse. Fordi det er skrevet på sådan en akademisk måde og det 

er en professor, der har skrevet det. I starten kunne jeg læse sådan 34 sider, og tænkt hvad fanden er det, jeg 

lige har læst, for de bruger også mange fine ord, som vi ikke brugte ude i skurvognen i hvert fald. Men så 

alligevel, så rykker der sig et eller andet, og så forstår du det, og det synes jeg faktisk har været en fed 

oplevelse. Så jeg synes også det har været både spændende og udviklende.  

Peter: For en der ikke har siddet på skolebænken (…) og det er 10 år siden, så er man jo … Det er teori og teori 

og teori. (…) Men man skal hanke op i sig selv. Det er 111200 sider, der skal læses hver gang. Og en bog og mig 

– ah. Så det er virkelig. Det er svært. Og det er skrevet på en mærkelig måde. Det tager lige en god uge14 dage. 

før man er inde i det  også på modul 2, selv om man har læst på modul 1 (…) Man skal hænge i. 8 timer om 

dagen slår ikke til for at læse og forstå det. Jeg skal igennem det 34 gange. Forstår ikke en meter. Man er nok 

blevet sådan lidt, at man prioriterer, hvad er fyld, og hvad er vigtigt. (…) Jeg havde aldrig forventet, at jeg nogen 

sinde skulle komme til at læse en diplomuddannelse – i min vildeste fantasi. 

I disse to citater er det tydeligt, hvordan det er krævende og noget af en omstilling at læse det materiale, 

der er pensum på uddannelsen. Samtidig fortæller både Jørgen og Peter, at de finder ud af det, og kommer 

gennem materialet. De gennemgår noget, der udvikler dem og springer deres rammer for, hvad de havde 

forestillet sig er muligt. 

Det høje niveau på uddannelsen har dog også skabt frustrationer, og nogle har været tæt på at give op. Det 

er dog ikke tale om et uoverkommeligt niveau, for selv om det er helt nyt stof, er alle de studerende 

kommet igennem modul 1 og 2. 

Indholdet	er	godt	og	spændende,	og	underviserne	er	gode	

Der er generelt tilfredshed med indholdet på uddannelsen og undervisningen. Kim og Erik, der her udtaler 

sig, giver udtryk for deres tilfredshed. 

Interviewer: Modul 1 var om undervisning og læring, hvad synes I om det? 

Kim: Jeg synes, det var godt  

Erik: Det synes jeg også. Underviserne var pragtfulde mennesker. De var dygtige, og jeg fik meget ud af det. Når 

man sådan kommer ind i det, synes jeg, at det var rigtig godt. Det var en øjenåbner for mig. Det var svært og 

det skulle koordineres, så det passede ind i programmet. Og samtidig også spændende, for det var noget, du 

kunne bruge i din dagligdag. 
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Som et uddrag fra et interview herunder tydeliggør, oplever de studerende, at underviserne har været gode 

til at tilpasse undervisningen. Peter, der udtaler sig, oplever også, at underviserne har været gode til at 

sikre, at de studerende kunne følge med, så de ikke oplevede, at de blev tabt: 

Peter: (…) men de (underviserne) var ret vakse til at få undervisningen drejet ind på de ting, vi har med at gøre 

til daglig. Og lyttede meget. Det er meget vi skal igennem, og det kunne jo nemt blive sådan, at får du det ikke 

med, så er det bare ærgerligt, men det er de ganske gode til. 

	

Relevans	og	anvendelse	

Når de studerende, der går på uddannelsen efter modul 2 bliver spurgt, om de kan anvende det, som de 

har fået med fra uddannelsen, har de svært ved at forklare præcis hvordan. Det gennemgående er dog, at 

de har fået ord på det, som de allerede gik og gjorde; de får bekræftet, at det de gør, er rigtigt. Det er også 

gennemgående, at de studerende oplever, at de har fået ideer og redskaber til at tænke i læringsstile og 

tilpasse undervisning og øvelser. Dels så de passer til den enkelte elev, dels så de kan formidle det samme 

budskab til eleverne på forskellige måder. 

Herunder fortæller Søren, at han synes, det er svært at pege på, hvad det helt præcist er, som han har taget 

med sig fra uddannelsen; men det giver en følelse af sikkerhed i forhold til at være underviser og 

tilrettelægge undervisningen på en måde, der virker. Han mener også, at opkvalificeringen understreger 

seriøsiteten i tilbuddet og er en kvalitetssikring for de indsatte i forhold til, at niveauet er det samme, som 

på skolerne uden for fængslet.  

Søren: Jeg synes, at jeg kan bruge den til rigtig meget. Altså jeg kan ikke sætte   sådan at det er det og det, for 

jeg synes, det er sådan generelt. Det hele kan jeg sgu bruge. Det er godt til, at de ting man har gået og lavet – 

det kan man nu sætte ord på, at det er den og den teori, der ligger bag, eller hvad det nu måtte være. Jeg synes, 

det giver sådan lidt mere ballast. Det man har tænkt, at det virker nok meget godt, så er det rart at vide, 

hvorfor er det, det virker? (…) 

Interviewer: Hvad gør det? 

Søren: Det gør, at jeg er mere sikker, men også at jeg får mange flere til at forstå budskabet. I stedet for at 

forklare det samme igen og igen, så jeg kan lave en hel anden øvelse, og så giver det mening for dem. Så kan 

man sige en masse fine ord om det, men det er sådan set bare at finde ud af, hvordan de lærer bedst. Det kunne 

jeg ikke før. Så tror jeg også, at det giver noget, når man fortæller, at vi tager en diplomuddannelse for at måtte 

være underviser. Psykologisk løfter det bare niveauet omkring os og for eleverne:  nå, der er sgu krav til dem, 

det er ikke bare noget, vi står og finder på. Det er det samme faglige niveau, som hvis jeg er på en rigtig skole. 

Søren berører i citatet herover også, at uddannelsen har betydet, at han er blevet bedre til at finde på flere 

veje til det samme budskab. En anden studerende, som allerede inden uddannelsen var gået i gang med at 

undervise på et grundforløb er enig og siger:  

Hans: Udfordringen er den teoretiske del, for jeg kan jo godt [udføre håndværket]. Og det er også der (i forhold 

til den teoretiske del) vi kan bruge diplomen i forhold til at finde nogle forskellige vinkler på det, og gøre det 

interessant. Men det er hårdt, det er stadig hårdt, men i starten vidste man slet ikke, hvad ben man skulle stå 

på. (…) 
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Andre studerende er mere skeptiske over for anvendeligheden. I dette citat fra et interview med 

værkmesteren Allan fornemmer man en ironisk distance til det akademiske niveau, som ligger langt fra den 

dagligdag han har på fængslet. 

Allan: Alt det, som vi gør til daglig, det skal vi sætte nogle ord på. Og helst nogle ord, som vi ikke kan stave til 

(Allan smågriner). 

En anden studerende er direkte uenig i anvendeligheden og oplever ikke, at han har behov for den 

teoretiske vinkel på det, som han går og gør. Udsagnet fra Klaus herunder står dog alene, og det er ikke et 

udtryk for en generel holdning blandt interviewpersonerne. 

Klaus: Det er meget teoretisk og det første modul, der havde vi om læring, og altså det vi har haft er ikke noget, 

som jeg ikke bruger, jeg har bare ikke vidst hvad det hed, eller hvordan det sætter sig oppe i hovedet. Om det er 

assertiv eller kommunikativ læring, det er jeg sådan set lidt ligeglad med. Hvis de ikke kan lære det på den ene 

måde, så prøver vi på en anden. Så jeg synes, at det er lidt højtragende, det vi har. Eleverne har typisk maks. 9. 

klasse. Der er det skudt lidt over mål. 

 

Faglig	stolthed	udsætter	opstarten	af	EUDtilbud	
Formålet med at videreuddanne ansatte til EUDundervisere på den pædagogiske diplomuddannelse er, at 

give flere faglærte ansatte formel kompetence til at undervise på EUDforløb. Dertil er det evaluators 

forståelse at formålet er at anspore fængslerne til at etablere flere tilbud om EUD til de indsatte på flere 

fagområder. 

24 ansatte er godt i gang med videreuddannelsen i foråret 2013. Spørgsmålet er om den styrkelse af EUD

området, som videreuddannelse til EUDunderviser er en del af, har skabt resultater i form af flere EUD

forløb på fængslerne. Forventningen er, at de ansatte, der tager uddannelsen, samtidigt udbyder EUD

forløb på fængslet. 

Fængselsinstitutionerne foretager hvert halve år lokale registreringer om institutionernes 

uddannelsesaktiviteter. Registreringerne viser, at de 14 institutioner tilsammen har 32 EUDtilbud i 1. 

halvår 2014 (hovedsageligt grundforløb). På 11 af uddannelserne, var der dog ikke elever i 1. halvår 2014, 

Ni af de 11 uddannelsestilbud eksisterende også i 2. halvår 2013 og på 6 af dem, var der heller ikke elever i 

2. halvår 2013. 

Det formodes, at det mange steder handler om, at der ikke var interesserede klienter. Fra 

interviewmaterialet ved vi dog også, at nogle af de ”tomme” EUDtilbud på fængslerne kan skyldes, at det 

kan være svært at tage skridtet og komme i gang med at udbyde EUDtilbuddet til de indsatte. Nogle 

værkmestre fortæller, at der er meget, der skal forberedes og anskaffes i forhold til faglige krav og 

materialer. Samtidig skinner det igennem, at nogle værkmestre gerne vil sikre sig, at de får en succesfuld 

opstart. Det viser sig, at det kan betyde, at de afventer klienter, der er meget motiverede, og som med stor 

sandsynlighed kan gennemføre et EUD. 

Her taler Jørgen og hans kollega Thomas om, hvorfor det er vigtigt, at de gerne vil være sikre på, at de har 

helt styr på det, når de påbegynder undervisningen af de indsatte. Det, som Jørgen siger, viser, hvordan det 

for ham er vigtigt, at klienterne kan gennemføre. 
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Jørgen: Jeg har det også sådan, at  jeg vil godt gøre det ordentligt; og jeg har også noget faglig stolthed, ikke 

også.  Og  den  kan  jeg  sagtens  overføre  på  det  at  skulle  undervise,  fordi  det  også  er  mit  fag,  som  jeg  har 

beskæftiget mig med hele livet. Jeg kunne godt have startet op. Der kom to fra Direktoratet ud og kiggede på 

vores værksteder – er du ikke startet op endnu! Det kunne jeg godt være på papiret, for jeg havde  jo ti mand 

ansat. Jeg kunne bare have sagt, at de fem af jer er i grundforløb og skide på, at I gennemfører det ikke også, 

men så er jeg startet op, og er det det, som I gerne vil have? (…) 

Thomas: Den største respekt du kan få fra de indsatte, det er  jo på fagligheden, og den vil  jeg sgu ikke sætte 

over styr, bare fordi der skal køres noget igennem. 

Jørgen: Næ for det er jo hele essensen i et håndværk. Skal vi have respekt for vores lærere over i København, så 

er det jo også fordi, de er dygtige ikke. 

Det kan ikke undgås, at de ansatte, der er nye i rollen som undervisere, ser elevernes formåen og 

gennemførsel som en test på deres egne evner som undervisere, og selvfølgelig vil de gerne gøre det godt. 

Det er evaluators vurdering, at nogle af dem, der er nye i rollen som underviser, derfor har behov for en 

tydelig udmelding fra ledelsen om, at det i første omgang er et succeskriterium i sig selv at komme i gang 

og påbegynde nogle forløb, som måske ikke gennemføres. Som Jørgen også selv påpeger i interviewet, 

bliver det lettere at tiltrække elever, når undervisningen kører. 

Et interview med en anden studerende på uddannelsen, der er kommet i gang med at undervise, 

underbygger, hvordan det kan være nødvendigt på institutionerne at få talt om, at nogle klienter skal have 

chancen, selv om det kan virke håbløst. Det betød i hvert fald noget for Klaus, at de fik snakket om det. For 

ellers har han det ligesom Jørgen og Thomas oven for – det føles som halvt arbejde, hvis eleverne ikke 

gennemfører: 

Klaus: Hvis jeg selv kan vælge, vil jeg hellere have en elev, jeg kan afslutte, det er halvt arbejde, det kan jeg ikke 

lide. 

Interviewer: Har I talt om, om det er noget I gør eller afholder jer fra? 

Klaus:(…)  Ham  der  røg,  som  ikke  kunne  huske,  der  sagde  jeg  fra  starten,  at  ham  får  vi  aldrig  nogensinde 

igennem, hvor [navn på leder] sagde  og jeg kan godt forstå hans indgangsvinkel, for han (den indsatte) ville 

gerne, og han var også motiveret. [Navn på leder] sagde, nu starter vi op, og så ser vi. Om ikke andet, så kan 

han da lære noget. 

Der er i interviewmaterialet også tegn på, at der kan være en anden årsag til, at nogle ikke er kommet i 

gang. Citatet herunder viser et eksempel på, at dagligdagens arbejdsopgaver og afløsning af kollegaer 

betyder, at den ene dag tager den anden, og at opstarten dermed bliver udskudt. Jørgen forklarer: 

Jørgen: (…) Det er fint nok, at jeg bliver kastet ud i det nu, for jeg er egentlig der. Men hver dag går ik’, vi har 

masser af lave, så passer du lige depotet lidt, så har en af de andre ferie, og så har du hans folk også. Der er jo 

booket op ikke. 

Interviewer: Du siger, at så går dagene også lidt… så det er svært at få sat en dato og komme i gang? 

Jørgen: Ja, så er det snart sommerferie, og så skal jeg tilbage på skole, og så er det let at udsætte det – sådan er 

det jo, når vi ikke bare står stand by, men også skal passe vores arbejde. 

Ovenstående underbygger, at ansatte i den nye rolle som undervisere har brug for ledelsesopbakning til at 

komme i gang. Det kan være opmuntrende kommentarer og støtte til motivation og udvælgelse af klienter. 

Der kan også være opbakning til at påbegynde med indsatte, der viser interesse – også selv om det kan 
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virke usandsynligt, at de indsatte gennemfører. Jævnfør det sidste citat kan det også være relevant, at den 

ansatte, der skal til at undervise, og lederen sætter sig ned og aftaler, hvilke daglige opgaver, der kan 

udskydes til fordel for at komme i gang med undervisningen, så det daglige arbejde ikke bliver en barriere 

for at tage skridtet videre og komme i gang med at undervise de indsatte.  

 

Opsummering	
Først og fremmest ligger det de studerende på sinde, at det faglige niveau på uddannelsen er højt og 

udfordrende. De er ikke vant til sproget, der anvendes, og den måde pensum er skrevet på. Dernæst er 

oplevelsen, at de overrasker sig selv ved at gennemføre, og at de udvikler sig både fagligt og personligt på 

uddannelsen. 

De studerende oplever, at indholdet på uddannelsen er relevant, og at underviserne er dygtige. De er i 

stand til at lytte og tilpasse undervisningen til den hverdag, man står i som værkmester i Kriminalforsorgen. 

Det generelle billede er, at det er svært at sætte ord på, hvad det er uddannelsen helt præcis giver af 

udbytte, og hvad det er, de kan anvende. Flere peger dog på, at det handler om at få sikkerhed for, at det, 

man går og gør, er rigtigt. De oplever også, at de får begreber og forklaringer på, hvorfor, det de gør, virker. 

Endelig får de ideer og baggrund, der giver dem mulighed for at målrette undervisningen til den enkelte 

klient. 

I interviewmaterialet er der eksempler på, at det er en udfordring at tage skridtet og komme i gang med at 

undervise. Dels fordi det er krævende at blive helt klar, dels fordi man som ny underviser gerne vil sikre sig, 

at det går rigtigt for sig, og at de klienter, der skal undervises er motiverede nok til at gennemføre. 
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7.	Anbefalinger	
Det samlede billede er, at organiseringen, indholdet og anvendelsen i forbindelse med videreuddannelsen 

til EUDundervisere alt i alt vurderes positivt af de studerende. Det har været et rigtigt valg at udbyde 

uddannelsen som lukkede hold, hvor der kun er ansatte fra Kriminalforsorgen. De introdage, der er lagt ind 

har været givende og den sammenhængende periode de studerende har på hvert modul er afgørende. Der 

er kun mindre problemer i forhold til det konkrete udbud af videreuddannelsen, som det er vigtigt at få 

rettet op på i et fremadrettet perspektiv. 

Der er derimod en del af tage fat på i forbindelse med information om målgruppen for uddannelsen. Den 

helt store udfordring er dog at sikre bedre overensstemmelse mellem de mål, der er opstillet i 

satspuljeprojektet i forbindelse med styrkelsen af EUDområdet og indstillingen til at satse på EUD på nogle 

af institutionerne. Den tilbageholdenhed og usikkerhed, der er på en del institutioner i forhold til EUD

området skal der arbejdes på, hvis området for alvor skal løftes. 

På baggrund af evalueringen vil evaluator herunder skitsere en række centrale anbefalinger dels i forhold til 

det konkrete udbud af videreuddannelsen til de ansatte, der skal undervise på EUDtilbud, dels i forhold til 

at muliggøre den markante styrkelse af EUDområdet på fængslerne i Kriminalforsorgen, som projektet 

lægger op til. Anbefalingerne er primært målrettet Direktoratet for Kriminalforsorgen. 

Med henblik på at skabe optimale rammer for det konkrete videreuddannelsestilbud kan der peges på 

følgende anbefalinger: 

� Kriminalforsorgen bør fortsætte med at udbyde modul 1 og modul 2 som lukkede hold for ansatte i 

Kriminalforsorgen. 

 

� Introdagene forud for modul 1 bør bibeholdes. 

 

� Den information, som institutionerne får om nye moduler og datoer for undervisningsdage, bør 

samtidigt formidles direkte til de studerende. 

 

� Det bør afklares, hvem der har ansvar for at skaffe det materiale, de studerende skal læse på modul 

1, når nye hold påbegynder modul 1 

 

� Underviserne på uddannelsen bør fortsat understrege vigtigheden af, at de studerende bruger 

hinanden og indgår i mere eller mindre formelle studiegruppeaktiviteter i løbet af uddannelsen.  

 

Med henblik på at skabe optimale rammer for at styrke EUDområdet og deriblandt videreuddanne ansatte 

til at kunne varetage EUDundervisning efter gældende regler, kan der peges på følgende centrale 

anbefalinger: 

� Fremover skal det sikres, at det er tydeligt, hvad videreuddannelseskravene er til dem, der 

underviser på EUDniveau. Herunder skal det være tydeligt: 

o Hvem der er målgruppen for henholdsvis den fulde uddannelse og lightudgaven. 

o Hvad lightudgaven indeholder. 
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o Om det er tjenestestedet, Direktoratet for Kriminalforsorgen eller de ansvarlige 

erhvervsskoler, som institutionerne samarbejder med, der har den endelige vurdering af, 

hvor mange værkmestre, der skal have den pædagogiske diplomuddannelse. 

 

� Institutionerne skal have mere information om de økonomiske konsekvenser ved at tilbyde EUD

forløb på fængslerne, herunder etableringsomkostninger i forhold til materialer, maskiner o. lign. 

Her er det vigtigt at inddrage både økonomichef, beskæftigelsesleder og ledende eller 

toneangivende værkmestre på de berørte fagområder. 

 

� Institutionerne skal have en mere klar melding om, hvordan de skal balancere de krav, der er til 

institutionerne på uddannelsesområdet, og de krav der er til produktion. De skal have klar besked 

om, hvad Direktoratet for Kriminalforsorgens holdning er, hvis en prioritering, hvor de fysiske 

faciliteter og de menneskelige ressourcer anvendes på uddannelse betyder, at de ikke kan 

overholde produktionskravene. 

 

� Der kan med fordel gøres en indsats for, at de fagområder, hvor der satses på EUD, udvælges mere 

strategisk. Der er mange hensyn at tage, og institutionerne kunne med fordel få støtte til at 

gennemtænke, hvilke fagområder de vil vælge at satse på, og dermed også hvilke ansatte der skal 

videreuddannes til EUDundervisere. 

 

� Man kan med fordel skabe mere viden om, hvor stort det elevgrundlaget er for EUD på 

fængselsinstitutionerne i Kriminalforsorgen. 

 

� De gode historier skal fortælles. De fængsler, hvor de har erfaring og succes med at tilbyde EUD og 

motivere klienter, skal med støtte fra Direktoratet for Kriminalforsorgen fortælle om succesen. Der 

skal lægges vægt på de økonomiske og produktionsmæssige konsekvenser samt klientellets 

formåen. 

 

� Endelig kan det styrke området, hvis der etableres netværk eller andre former for 

erfaringsudviklingsfora for de ansatte, der allerede underviser og skal til at undervise på EUD

forløb. 

 


