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Fleksuddannelsen 
bliver mødt med undren og stor skepsis
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”Til unge, der ikke har forudsætninger 

for at gennemføre en almindelig ung-

domsuddannelse, skal der indføres en 

fleksuddannelse med skræddersyede 

uddannelsesforløb, hvor den unge 

kan gennemføre moduler indenfor 

ungdomsuddannelser, produktions-

skoler og højskoler mv., der tilsam-

men skal udgøre en fuld ungdomsud-

dannelse.” Sådan lyder teksten i rege-

ringsgrundlaget.

Regeringen har fremlagt sit udspil til er-

hvervsskolereformen ”Faglært til fremtiden 

- bedre og mere attraktive erhvervsuddan-

nelser”. Udspillet omfatter også Fleksud-

dannelsen for unge, der ikke har forudsæt-

ninger for at gennemføre en almindelig 

ungdomsuddannelse.

•	 Uddannelsen vægter holdfællesskab, der 

bygges op omkring værksteds- og pro-

jektkultur.

•	 Undervisningen skal foregå til tider på og 

i tæt samspil med lokale virksomheder.

•	 Uddannelsen udbydes i et institutions-

samarbejde mellem forskellige lokale ud-

dannelsesinstitutioner.

Regeringens ”nye uddannelse” har mødt 

stor kritik fra flere sider, Netværket DHI 

har behandlet ideen om en fleksuddannel-

se på flere generalforsamlinger, og især 

pointeret det der også står i regerings-

grundlaget, nemlig at uddannelsen skal 

kunne sidestilles med en fuld ungdomsud-

dannelse.

Uddannelsesforbundet mener at fleks-

uddannelsen i indhold ikke adskiller sig fra 

de muligheder der er i EGU’en.

- Jeg har svært ved at se, hvad det nye 

er. Det er penge ud af vinduet at oprette 

noget vi allerede har. Man skulle hellere 

udbygge EGU, blandt andet ved at sikre de 

nødvendige praktikpladser og supplere 

med praktikpladscentre på produktions-

skolerne, siger formanden for Uddannel-

sesforbundet Hanne Pontoppidan.

Da de nuværende regeringspartier var i 

opposition, fremlagde de sammen med En-

hedslisten et forslag til en fleksuddannelse, 

som ifølge Uddannelsesforbundet sad ”lige 

i skabet”. Få måneder før regeringsskiftet 

faldt forslaget i Folketinget, fordi de fire par-

tier ikke havde flertal. Det har de nu.

Der er i dag et antal tilbud i overgangen 

fra grundskole til ungdomsuddannelse - er-

hvervsfaglig grunduddannelse (EGU) og 

produktionsskoler, blot for at nævne et par 

af de knap 20 forskellige muligheder. 

- Vi foreslår, at man bruger det, der vir-

ker, og udvikler det, der er, frem for at ska-

be flere muligheder, som måske ender i en 

blindgyde”, siger vejlederforeningens for-

mand Helene Valgreen.

Den 22. januar afholder netværket-DHI 

et temamøde om Fleksuddannelsen på 

Axelborg, håbet er at der udover den rejste 

kritik også bliver peget på konstruktive æn-

dringer, af udspillet, og at der findes veje til 

at fleksuddannelsen kan etableres som en 

gevinst for de alt for mange unge der i dag 

ikke får en ungdomsuddannelse. 

Fleksuddannelsens 
indhold
1. del – Afklaringsforløb 20 uger

•	 Vurdering af den unges realkompe-

tencer og uddannelsesplaner.

•	 Undervisningsforløb i arbejdsmar-

kedsparathed.

•	 Begyndende dansk mod D-niveau.

•	 Holdfællesskab og trygge rammer.

2. del – 20 uger

•	 Erhvervstræning.

•	 Undervisningsforløb i arbejdsmar-

kedsparathed.

•	 Kompetencegivende fag på D-ni-

veau, herunder dansk.

3. del – 20 uger

•	 Projektforløb.

•	 Erhvervstræning inden for elevens 

beskæftigelsessigte.

•	 Kompetencegivende fag på D-ni-

veau, herunder dansk.

4. del – Afslutning 20 uger

•	 Mere individuel undervisning inden 

for elevens beskæftigelsessigte.

•	 Erhvervstræning inden for elevens 

beskæftigelsessigte.

•	 Afslutning af fag på D-niveau, her-

under dansk.

•	 Udslusning til arbejdsmarkedet.


