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Regeringen har fremlagt forslag til revision 

af erhvervsuddannelserne på baggrund 

af, at rekord-få unge er i stand til at gen-

nemføre en erhvervsuddannelse.

Erhvervsuddannelserne skal gøres mere 

overskuelige med færre indgange, opde-

ling i ungdoms- og voksenspor med et spe-

cifikt ungdomsmiljø eller et mere fag-fag-

ligt miljø, adgangskrav med bestået af-

gangsprøve i dansk og matematik, bedre 

uu-vejledning med foreløbig uddannelses-

parathedsvurdering og muligheder for at 

afprøve uddannelsernes vilkår i introdukti-

onskurser allerede i 8. klasse. Den individu-

elle vejledning i grundskolen skal forbehol-

des ikke-uddannelsesparate fra 8. klasse.

Der oprettes erhvervsrettede 10.klasser 

(EUD 10) for unge, der ikke opfylder ad-

gangskravene efter 9.klasse; udvidede mu-

lighederne for at kombinere 10.klasse og 

grundforløb, hvor dele eller hele grundfor-

løb gennemføres samtidig med 10.klasse 

på erhvervsskolen. Der indføres en forsøgs-

ordning med optagelse på betingelse af, at 

de unge består en optagelsesprøve.  

Unge, som kommer direkte fra 9. eller 

10.kl. skal normalt starte med et 1-årigt 

grundforløb med mindst samme faglige ni-

veau som i dag. 

På det merkantile område reduceres 

grundforløbet fra to til et år og studenter 

kan nøjes med et år i praktik. Dette kan få 

alvorlige konsekvenser for det faglige ni-

veau på en række teoretisk krævende om-

råder, f.eks. finans, shipping, forsikring m.

Bedre og mere attraktive 
erhvervsuddannelser
– mon også for Ligeværds unge?
Erhvervsuddannelserne vil fortsat være lukket land for Ligeværds ungegrupper - 
og for 15 % af en ungdomsårgang, der ikke klarer grundskolens afgangsprøver?

fl., hvor virksomheder i stedet vil vælge 

unge med studentereksamen som bag-

grund. 

På social- og sundhedsuddannelserne 

nedsættes grundforløbet til 10 uger og ho-

vedforløbet afkortes med 7 uger for elever, 

der ikke komme direkte fra grundskolen. 

Det er en klar forringelse af kvaliteten, og 

det vil gå ud over unge voksne, heriblandt 

unge i Ligeværdsgruppen, der typisk sene-

re end andre unge vælger en social- og 

sundhedshjælperuddannelse.

Mange unge og deres forældre ople-

ver, at en gymnasial uddannelse give giver 

flere valgmuligheder og flere muligheder 

for videreuddannelse end en erhvervsud-

dannelse gør. Det skal derfor være muligt 

at læse fag på gymnasialt niveau integreret 

i erhvervsuddannelsen. EUX-ordningen 

skal styrkes. 

Desuden skal der etableres en uddan-

nelsesgaranti, der sikrer, at de unge kan 

gennemføre hele deres uddannelse enten i 

virksomhedspraktik eller via praktikcentre-

ne. Præmieringsordningen for oprettelse af 

praktikpladser afvikles.   

Sammen med en ny folkeskolelov skal 

erhvervsuddannelsesreformen sikre at flere 

unge vælger og gennemfører en erhvervs-

uddannelse.

Uddannelsesparathed 

og adgangskrav 

Kravet om bestået afgangsprøve i dansk 

og matematik vil i høj grad gå ud over 

unge, der i dag ikke tilgodeses optimalt i 

grundskolen. En del af disse klarer i dag al-

ligevel en erhvervsuddannelse på trods af 

mangelfuldt adgangsniveau. 

Uddannelsesparathedsvurderingerne 

med bredere fokus, bl.a. på modenhed, 

motivation og håndelag har givet unge 

med skolefaglige udfordringer adgang til 

erhvervsuddannelser med succes. Nogle 

unge bliver uddannelsesparate ved at star-

te på deres drømmeuddannelse og dér 

opnå de kompetencer, der skal til. En un-

dersøgelse fra Kraka viser, at halvdelen af 

de unge, der ikke levede op til lovforslagets 

karakterkrav, alligevel har gennemført en 

ungdomsuddannelse – i kraft af andre un-

dervisningsmetoder og et motiverende 

fagligt miljø.

10. klasser på erhvervsuddannelser el-

ler i tæt samarbejde mellem 10. klassecen-

tre, ungdomsskole og efterskole kan give 

øget motivation hos skoletrætte unge, der 

her kan opleve hvorfor kompetencer i 

dansk og matematik er nødvendige for at 

kunne få fuldt udbytte af den praktiske un-

dervisning i værksteder og i praktik. 

ligeværds unge

Umiddelbart ser det ikke ud som om Lige-

værds unge skal have en chance i er-

hvervsuddannelserne. Nogle få af lovfor-

slagets elementer kan dog komme Lige-

værds ungegrupper til gavn, men kun hvis 

de gennemføres målrettet og de unge får 

tid og rum.  Unge med psykiske og ad-
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færdsmæssige problemstillinger (ADHD, 

ASF, Asperger…), dysleksi m.m. har gene-

relt svært ved at klare prøver og erhvervs-

skolernes alt for åbne udannelsesmiljø, 

men de kan med en bevidst undervis-

ningstilgang gennemføre en uddannelse. 

Kompetenceløft til lærerne i forhold til in-

klusion, kendskab til ungegruppernes for-

udsætninger og inddragelse af ressourcer 

fra SPS er afgørende. De primære nøgle-

begreber er: klare mål, overskuelighed, 

små hold og tætte fortrolige ung-voksen-

relationer, struktureret lærerstyret under-

visning, differentieret undervisningstilret-

telæggelse og større vægt på praktisk un-

dervisning, udgangspunkt i den enkeltes 

niveau, satsning på delkompetencer med 

succesoplevelser som motivation for efter-

hånden at nå hele vejen.  

Meget af dette kan allerede i dag lade 

sig gøre inden for SPS-ordningerne og 

med dedikerede kvalificerede (ekstra-)læ-

rere. Det er desuden vigtigt at skabe et 

samarbejde med de unges bagland om-

kring strategier for de unge i pressede si-

tuationer – inklusionsstrategier.  De unges 

interesser, motivation og skolernes under-

visningstilrettelæggelse er her afgørende.

Når regeringen proklamerer, at ”vi har 

brug for både hoved og hænder i produk-

tionen, på kontoret, i service og omsorg”, 

kan det undre, at regeringen og erhvervs-

skolerne ikke i højere grad inddrager erfa-

ringer fra de mange særlige uddannelses-

steder i Ligeværds regi o.l., hvor helheds- 

og praksisorienteret undervisning i værk-

steder og i virksomhedspraktik og med 

ovenstående principper som hverdag, har 

givet unge et fagligt assistent-/medhjæl-

perniveau og mulighed for selvforsørgelse 

og for andre starten til hel erhvervsuddan-

nelse.

Etablering af en 2-årig Fleks-uddannel-

se med individuel tilrettelæggelse, diffe-

rentierede holddannelser, kombination af 

teori og praksis, virksomhedspraktik, tætte 

voksenrelationer vil forhåbentlig også kun-

ne komme en del af Ligeværds unge til 

gavn. (Se artikel side 15)

Regeringen, erhvervsskolerne og orga-

nisationerne kan stadig nå at indarbejde 

ovenstående principper og erfaringer i lov-

arbejdet. Ligeværd og de mange aktører 

på området står til rådighed og vil under 

alle omstændigheder fortsat insistere på at 

blive hørt til gavn for de umiddelbart knapt 

så resourcestærke unge. 


