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I skrivende stund er vi midt i studenterfesten. 

Overalt, ikke mindst på Facebook, ser man 

billeder af de nyslåede stolte studenter med 

deres nye huer, ikke mindst på Facebook. 

Dejligt for de unge mennesker, at 3 års hård 

skolegang nu kan krydres med en eksamen 

og efterfølgende velfortjent ferie.

I dag er der flere forskellige gymnasieret-

ninger, som de unge mennesker frit kan væl-

ge imellem. Det gælder også – i et tænkt ek-

sempel – Peter, der bor sammen med sine for-

ældre i et pænere parcelhuskvarter. Peter har 

en drøm at blive civilingeniør, da han altid har 

vist stor interesse for tekniske løsninger. Efter 

nøje overvejelser i familien falder valget på et 

teknisk gymnasium i nabobyen, som har det 

rette studiemiljø, de rette undervisere og ik-

ke mindst, de absolut bedste valgfag og et 

stærkt socialt sammenhold.

I samme parcelhuskvarter bor Rikke på 

samme alder. Modsat Peter har Rikke gen-

nem hele folkeskoleloven modtaget special-

undervisning, da hun døjer med en fødsels-

skade. Rikke har derfor forladt folkeskolen 

uden en afsluttende eksamen. Rikke har og-

så ønsker til en fremtidig uddannelse, helst 

noget indenfor dyrehold, da hun altid har 

været meget optaget af dyr. Sammen med 

familien har Rikke været til samtaler med en 

studievejleder. De besøgt en uddannelses-

messe målrettet unge med særlige behov, 

efter nøje overvejelser falder valget på Gl. 

Havredal Landbrugsskole, som efter famili-

ens opfattelse har de rette undervisere, de 

bedste valgfag og et meget stærkt socialt 

sammenhold.

Rikke og hendes familie må imidlertid hur-

tigt erkende, at det frie uddannelsesvalg be-

stemt ikke gælder alle. Modsat Peter blev Rik-

ke og hendes familie indkaldt til en samtale 

Ulighed i uddannelser
med en socialrådgiver i kommunens socialfor-

valtning. Under samtalens forløb gjorde so-

cialrådgiveren Rikke og hendes forældre op-

mærksomme på, at kommunen skam har et 

meget bedre tilbud med dyrehold, nogle lam, 

marsvin, et par høns og to heste. Så selv om 

der ikke er malkekvæg mener socialrådgive-

ren, at kommunens tilbud fuldt ud dækker 

Rikkes ønsker og behov. Rikke og hendes for-

ældre var ikke enige, især da Rikkes fremtids-

drøm er et job på en gård med mælke- og 

kvægproduktion.

Men sådan blev det! Rikke måtte gennem-

gå kommunens STU-tilbud og står med et af-

sluttet STU-forløb uden reelle kompetencer i 

forhold til hendes ønskejob. Peter står med en 

eksamen, som i realiteten åbner alle mulighe-

der. Peter kunne frit kunne vælge sit gymna-

sieforløb.

I de to tænkte eksempler har begge un-

ge ønsket sig en uddannelse, som kan give 

dem et job og sikre, at de bliver en del af et 

fællesskab. Men modsat Peter er Rikke afhæn-

gig af et kommunalt tilbud, en kommunal af-

gørelse og ikke mindst en kommunal økono-

mi. Reelt er hun stavnsbundet til kommunen.

Vi bryster os af et frit uddannelsesvalg, 

som kun eksisterer for nogle unge. Med KL’s 

udspil om den fremtidige finansiering af STU-

uddannelserne er der absolut ikke lagt op til 

ændringer af de forhold. Det er absurd i en 

tid, hvor man taler om lighed for alle og sam-

tidig undres over den stigende sociale ulighed. 

Og i øvrigt lovpriser det frie valg.

Hvis Peters valg af uddannelsesretning skul-

le være forlagt en socialrådgiver og være un-

derlagt en kommunal økonomi, ville det med 

garanti skabe stor utilfredshed i parcelhuskvar-

teret. Man kan undres over, at det samme ik-

ke gælder i Rikkes tilfælde? 


