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dervisningstimer, syv lektioners undervis-

ning om ugen, men det er afgørende hvad 

der sker i undervisningstimerne. Derfor er 

forberedelsestid og kompetenceløft til 

skolernes medarbejdere en vigtig faktor 

for at give de unge succesoplevelser, hø-

jere gennemførelsesrater og dermed til-

trække flere unge. Undervisningsmiljøet, 

holddannelse, niveaudeling, undervis-

ningsdifferentiering og samspillet mellem 

teori og praksis på skolerne og virksomhe-

derne bliver afgørende for om der bliver 

plads til unge med indlæringsmæssige ud-

fordringer, siger Jørgen Christensen.

Reformen giver mere plads til motion 

og almendannende fag. Hvordan vurderer 

du det?

- Godt, at der indføres motion og fysi-

ske aktiviteter og plads til almendannende 

temaer. Rigtig mange unge har brug for at 

styrke deres personlige og sociale kompe-

tencer og få højnet kompetencerne inden 

for samarbejde, personlig hygiejne, ar-

Generelt er der store usikkerheds- og fortolkningsmo-
menter i aftaleteksten til en ny reform af erhvervsud-
dannelserne. Den endelig lovtekst, bekendtgørelser 
og lovbemærkninger bliver afgørende for om Lige-
værds institutioner og unge kan drage nytte af Kom-
bineret Ungdomsuddannelse. Ligeværd har talt med 
DHI’s formand Jørgen Christensen om reformen.

bejdsmarked, medborgerskab og demo-

krati. Inspirerende og udfordrende rammer 

er afgørende for at føle sig tilpas på uddan-

nelsen. Det bliver spændende, hvordan 

skolerne vil løse opgaven med bedre ung-

doms- og uddannelsesmiljøer, men blot 

det at de unge skal opholde sig i længere 

tid på skolerne vil kræve ændringer og give 

muligheder i forhold til nu.

Vil optagelseskriterierne, måske er der 

også en stramning af optagelseskriterierne 

til gymnasier på vej, kunne presse den an-

den vej og gøre det sværere for unge med 

særlige behov?

- Formålet med eventuelt øgede krav til 

optagelse på en gymnasial uddannelse er 

vel at presse flere unge over på erhvervsud-

dannelserne. Afhængigt af hvor rummeligt 

og differentieret erhvervsskolerne kan og 

vil tilrettelægge deres undervisning, vil det 

nok presse nogle unge med særlige forud-

sætninger ud. Jeg er ikke særlig optimistisk 

i forhold til erhvervsskolernes muligheder 

for at tilrettelægge undervisning med mere 

praktisk indhold eller med udgangspunkt i 

unge med særlige indlæringsforudsætnin-

ger.

Hvordan ser det ud med særlige opta-

gelseskriterier?

- De nærmere vilkår for optagelse på 

særlige vilkår (optagelsesprøve, samtale, 

helhedsvurdering) er ikke beskrevet særlig 

tydeligt. Det ser ud som om, disse mulighe-

der vil være meget begrænsede, og hoved-

kravet vil være de faglige krav og karakte-

ren 2 i dansk og matematik. Kravet om at 

deltagerne skal afslutte med to fag på D-

niveau (svarende til mellem 10. kl. og gym-

nasieniveau) vil specielt udfordrende for Li-

geværds unge.

På vej mod en 
forandring 
af erhvervsuddannelserne
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Hvordan ser du koblingen mellem EUD 

reformen og kontanthjælpsreformen?

- Jeg er stærkt bekymret over sammen-

hængen mellem EUD reformen og kon-

tanthjælpsreformen, hvor alle unge som 

udgangspunkt er omfattet af et uddannel-

sespålæg. Det betyder, at de skal starte på 

en uddannelse, så hurtigt som muligt.  Hvis 

de ikke har forudsætningerne, benævnes 

de som aktivitetsparate og skal stå til rådig-

hed for en indsats, der er rettet mod ud-

dannelse, f.eks. 10.klasse/ny EUD 10, pro-

duktionsskole, VUC, egu, STU, den nye 

Kombineret ungdomsuddannelse eller en 

kommunal aktivitet, herunder den nye nyt-

teindsats. Forsørgelsesgrundlaget vil enten 

være SU eller en uddannelseshjælp på ni-

veau med SU.

Vil der blive mere overskud til individuel 

vejledning og undervisning?

- Hvis de fremlagte forslag til vejledning 

kommer til at holde, skulle man tro, at det 

kunne komme unge med skolemæssige 

udfordringer til gavn. Forslaget betyder, at 

kun de ”yderste” 20 % af de unge skal 

have individuel vejledning, mens de øvrige, 

umiddelbart uddannelsesparate, må klare 

sig med gruppevejledning, uddannelses-

praktik og IT-baseret vejledning. Men må-

ske forsvinder fokus på de udsatte i med-

tænkte besparelser på vejledningsområ-

det? 

Fleksuddannelsen er blevet til Kombi-

neret Ungdomsuddannelse (KU). Hvordan 

ser du forskellen mellem fleksuddannelsen, 

som den oprindeligt var tænkt, og KU? Er 

KU relevant for Ligeværds unge?

- En alvorlig forskel skinner igennem: 

Oprindeligt var det økonomiske grundlag 

ca. 200 mio. netto (uden SU-forsørgelse). 

Nu ser det ud som om der kun er afsat 117 

mio., når uddannelsen er indfaset fra ca. 

2017. Med et uændret elevgrundlag på ca. 

2500 giver det en væsentlig forskel pr. 

elev-forløb. Hvor den oprindelige udmel-

ding nogenlunde matchede taxametret på 

eud-grundforløb ca. 80.000,- pr år, er vi nu 

nede på ca. 47.000,-. Det kan man vist ikke 
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få meget uddannelse for – specielt ikke når 

man må forvente relativt små hold og stor 

variation i indholdet. Med en statsfinansie-

ring, der vel skulle modvirke større lokale 

niveauforskelle, er der en stor fare for kas-

setænkning i kommunerne. 

I alt vil der blive max. 2500 pladser på 

KU, svarende til 3,5 % af en ungdomsår-

gang. Er det tilstrækkeligt til at dække be-

hovet?

- Nej. 2500 pladser vil næppe dække 

behovet for tilbud til de unge, der i dag 

ikke er parate til en ungdomsuddannelse. 

Med karakteren 2 som adgangskrav vil der 

være mellem 5-10.000 unge årligt, der ikke 

kan optages på EUD, og i dag er der ca. 

100.000 unge 15-25-årige, der er uden 

uddannelse. Med tiden vil folkeskolerefor-

men og erhvervsuddannelsesreformen gi-

vet reducere de tal, men der går lang tid før 

reformerne virker, så hvad med de unge, 

der nu står og venter?  

Kombineret Ungdomsuddannelse (KU) 

skal opbygges af lokale institutionssamar-

bejder med hver 125-175 pladser. Produkti-

onsskolerne er tænkt en central rolle i KU. 

Hvordan ser du Ligeværds medlemsinstitu-

tioner indgå i KU? 

- Jeg har umiddelbart svært ved at se 

Ligeværds medlemsinstitutioner, som ope-

ratører i KU. En hurtig udregning på bag-

grund af en årlig bevilling på ca. 200 mio. 

og 2500 pladser giver en ugepris på ca. kr. 

2000,-. Vist ikke en økonomi ret mange af 

Ligeværds skoler kan overleve på. Hvis pro-

duktionsskolerne skal have en central rolle 

i forhold til KU, må det vist også kræve lov-

ændringer, f.eks. 1 års grænsen for pro-

duktionsskoleophold.

KU skal etableres gennem udbud. 

Hvordan tror du udfordringerne med etab-

leringen af det lokale samarbejde og ud-

bud kan blive løst bedst?

- Det bliver en stor udfordring. Erfarin-

gerne viser, at det kræver stor forståelse 

hos ledelser og medarbejdere. Etablering 

af kursusforløb for særlige målgrupper på 

uddannelsesinstitutioner giver store udfor-

dringer på målgruppeforståelse, økono-

misk prioritering, pædagogisk rummelig-

hed, miljø- og lokalehensyn m.m. Udfor-

dringen med lokalt samarbejde betinger, at 

tovholderinstitutionen har den nødvendige 

kapacitet og anerkendelse hos partnerne i 

lokalområdet. Som jeg ser det må en væ-

sentlig del af KU kunne foregå på én insti-

tution, hvis holdfællesskab, trygge ram-

mer, kontinuitet i voksenrelationen skal op-

fyldes. Det vil måske komme til at stride 

mod den individuelle tilrettelæggelse. 

Hvordan vurderer du det pædagogiske 

grundlag i forhold til unge med særlige be-

hov?

De formulerede rammer for KU er 

umiddelbart skræddersyede til unge med 

særlige læringsvilkår. Trygge sociale ram-

me, værkstedsbaseret og differentieret un-

dervisning med udgangspunkt i den enkel-

te elev, tæt voksenkontakt, er jo alt sam-

men noget som Ligeværds skoler praktise-

rer, og som f.eks. Ny Havredal har fremhæ-

vet som basis for, at Ligeværds unge kan 

gennemføre i hvert fald dele af erhvervsud-

dannelser. Det bliver det en stor udfordring 

for tovholderinstitutionen at fastholde de 

bærende elementer i KU: Klassefællesska-

ber og holdfællesskabet, kontinuitet i vok-

senrelationen, når væsentlige dele af ud-

dannelsen skal tilrettelægges individuelt, i 

forskellige institutioners rammer og i er-

hvervstræning i virksomheder.

Hvordan mon erhvervslivet vil modtage 

de unge erhvervsassistenter med gennem-

ført Kombineret Ungdomsuddannelse?

- Med erfaring fra EGU er det usikkert, 

hvordan de unge erhvervsassistenter vil bli-

ve modtaget på arbejdsmarkedet. De fag-

lige organisationer har været meget tilba-

geholdende med at godkende nye uddan-

nelser og faglige niveauer: Løntrykkere, 

mindre fleksible på grund af snævre kom-

petencer, ukendskab til kompetenceni-

veauer hos unge med ”nye” uddannelser. 

Det vil være nødvendigt med et kraftigt 

benarbejde hos organisationer og virksom-

heder for at bane vejen for erhvervsassi-

stenter. Man kan frygte, at Kombineret 

Ungdomsuddannelse ikke i særlig stor ud-

strækning bliver til gavn for Ligeværds 

medlemsinstitutioner og målgrupper. 

”Afhængigt af hvor rummeligt og differentieret 
erhvervsskolerne kan og vil tilrettelægge deres 
undervisning, vil det nok presse nogle unge med 
særlige forudsætninger ud. Jeg er ikke særlig 
optimistisk i forhold til erhvervsskolernes 
muligheder for at tilrettelægge 
undervisning med mere 
praktisk indhold eller 
med udgangspunkt
i unge med særlige 
indlærings-
forudsætninger”

Vurderer Jørgen Christensen, 
formand for Netværket 
Den Helhedsorienterede 
Indsats, DHI


