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fakta:
Hovedpunkterne i Glad Flex 
Uddannelse (se endvidere 
www.gladfonden.dk og 
www.flex-glad.dk):

•	 Beskrevne fælles kompetencemål

•	 Fagspecifikt og smalt fokus

•	 Virksomhedsforlagt praksislæring

•	 Små hold på arbejdspladsen (4 ele-

ver pr. hold)

•	 Erhvervsfaglige lærere og vejlede-

re med på arbejdspladsen

•	 Evalueringsmøder synliggør elever-

nes læring

•	 Afsluttende prøve med ekstern cen-

sor og kompetencebevis

Mikkel Holmbäck, Gladfondens direktør 

indledte konferencen og konstaterede: 

- Der er en alvorlig mangel på uddan-

nelsestilbud til unge med funktionsnedsæt-

telser. Der er behov for et paradigmeskift 

Brug for 
paradigmeskift 
på uddannelsesområdet
Hvorfor får unge med funktionsnedsættelser ikke en kompetencegivende 
uddannelse? Gladfonden afholdt konference om uddannelse og beskæftigelse 
til unge med funktionsnedsættelse på Christiansborg. Jørgen Christensen, DHI, 
deltog og her er hans indtryk fra konferencen.

på lovgivningsområdet. Mennesker med 

funktionsnedsættelser skal inkluderes på al-

le områder i samfundet, på uddannelses-

stederne og beskæftigelsesområdet. Der er 

behov for uddannelse og kompetenceud-

viklingstilbud på niveauer, der reelt inklu-

derer borgerne i samfundet. I erhvervslivet 

skal CSR og socialøkonomiske virksomhe-

der på banen i langt højere grad – til gavn 

for de udsatte borgere såvel som for hele 

samfundet.

Konferenceprogrammet 

stillede 4 spørgsmål:

•	 Hvordan kan et erhvervsrettet uddan-

nelsestilbud se ud?

•	 Hvad skal der til, for at uddannelse til 

unge medfører beskæftigelse?

•	 Kan et uddannelsestilbud til unge med 

funktionsnedsættelse fremadrettet in-

tegreres i det samlede billede af erhvervs-

rettede ungdomsuddannelser (EUD, 

EGU, KUU, PBE)?

•	 Har samfundet råd til at investere i kom-

petencegivende uddannelse til denne 

gruppe unge? 

I 2006/07 blev STU – særligt tilrettelagt 

ungdomsuddannelse vedtaget og imple-

menteret som kommunalt uddannelsestil-

bud til udviklingshæmmede og andre un-

ge med særlige behov. 

Efter erhvervsuddannelsesreformen er 

mulighederne for kompetencegivende ud-

dannelse for unge med funktionsnedsæt-

telse blevet yderligere forringet. Den me-

get omtalte Flex-uddannelse blev til Kom-

bineret Ungdomsuddannelse (KUU), der ik-

ke giver mange unge med funktionsned-

sættelse reelle muligheder.

Uddannelser til borgere med funktions-

nedsættelse kan betale sig på flere niveau-

er. Borgerne får et bedre liv og økonomisk 

er der store gevinster for samfundet - selv 

med ret få timer på ordinære vilkår. Penge-

ne kan overføres fra beskæftigelsesområ-

det, hvor store summer investeres med tvivl-

somme resultater i rehabilitering, afklarings- 

og ressourceforløb. 

Kompetencegivende overbygning 

til STU

Gladfonden har via satspuljemidler gen-

nemført et forsøg med kompetencegiven-
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Skal unge med funktionsnedsættelse ha-

ve mulighed for kompetencegivende ud-

dannelse?

Hvis Ja: Hvordan kan dette så blive 

virkelighed? Hvis Nej: Hvad bliver så 

konsekvenserne?

Paneldeltagere var MF Karina Ads-

bøl (DF), MF Annie Mathiesen (V), MF 

Annette Lind (S), beskæftigelseschef Vi-

beke Jensen (Århus Kommune), docent 

Peter Koudal (NCE) og direktør Mikkel 

Holmbäck (Glad-fonden). Ordstyrer Ja-

cob Rosenkrands (DR).

I paneldiskussionen og debatten 

fremførtes en række væsentlige fo-

kuspunkter:

•	 Alle unge under 30 år har ret til en 

uddannelsesplan – også udviklings-

hæmmede unge.

•	 Der skal gøres op med kasse- og silo-

tænkning.

•	 Alle vinder på at uddanne målgrup-

pen så meget, som den enkelte kan.

•	 Udgifterne til uddannelse kommer 

igen via færre udgifter til offentlig for-

sørgelse og skatteindtægter. 

•	 Uddannelse og ”rigtige job med be-

tydning” er afgørende for de unges 

livskvalitet og for samfundet.

•	 STU-gruppen er meget bred, men der 

skal være tilbud til alle tilpasset den 

enkeltes muligheder.

•	 Det er afgørende, at uddannelsen (og 

beskæftigelse) sker i trygge, opfølgen-

de rammer

•	 De unges erhvervede kompetencer 

skal vedligeholdes og genoptrænes 

efter periodiske pauser/fravær.

•	 Der er brug for tydelige voksne/ men-

torer på uddannelsespladsen/arbejds-

pladsen.

•	 Det er afgørende vigtigt, at virksom-

hederne og medarbejder er ”klædt 

på” til opgaven.

Tre spørgsmål om 
kompetencegivende uddannelse til 
unge med funktionsnedsættelse:

•	 Måske er ”karakterbommen” til er-

hvervsuddannelserne for stram.

•	 Visioner om en fleksibel ungdomsud-

dannelse blev kun delvist tilgodeset i 

den snævre KUU.

•	 Der er behov for målrettede del-ud-

dannelser.

•	 En kompetencegivende uddannelse 

for målgruppen kan tage udgangs-

punkt i eksisterende uddannelser.

•	 For en del unge er det et stort pro-

blem, at uddannelsesvalget skal ske 

på et bestemt alderstrin.

•	 Salen efterlyste samstemmende en 

kompetencegivende flex-uddannel-

se. 

•	 Det var udbredt ønske om statsfinan-

siering af STU. Politikerne var dog usik-

re på om det er realistisk. 

•	 Kommunerne anvender alt for ofte 

kun egne tilbud, der ikke dækker de 

unges forskellige behov og ikke giver 

de unge reelle valgmuligheder. 

•	 Flere indlæg handlede om, hvordan 

virksomhederne inddrages i større stil.

•	 Efterlysning af muligheden for at ud-

dannelsen kan foregå på socialøko-

nomiske arbejdspladser. 

•	 En certificering blev afvist af politiker-

ne, ligesom tvang om ansættelse på 

særlige vilkår f.eks. via sociale klausu-

ler ikke er vejen for regeringspartier-

ne.

•	 Større samarbejde med eksisterende 

ungdomsuddannelser om udstatio-

nering/klasser af unge med funktions-

nedsættelse på ungdomsuddannel-

serne vil styrke inklusionen. 

•	 Politikerne anbefalede, at organisati-

oner og enkeltpersoner på området 

skal holde tæt kontakt til politikerne 

med ideer til lovændringen for STU.

•	 Alle afventer resultater fra ekspert-

gruppe om veje til ungdomsuddan-

nelse.

de uddannelse, Glad Flex Uddannelse, som 

viser at uddannelse til målgruppen nytter. 

Glad-Flex-uddannelsen tager udgangspunkt 

i, at faglighed er grundlaget for uddannel-

sestilbuddet. Gennem tilegnelse af nye 

kompetencer i et fag myndiggøres delta-

gerne til videre uddannelse, hel eller del-

vis selvforsørgelse, kendskab til uddannel-

ser og arbejdspladser og selvbevidsthed og 

lyst til medborgerskab.

Hovedprincippet i Glad-Flex uddannel-

sen sker på arbejdspladser, hvor de unge 

lærer ud fra metoden: ”se-prøve-gøre” og 

opnår kompetencer til at udføre større og 

større faglige opgave selvstændigt. Struk-

turerede faste rammer med kontinuerlige 

samtaler om arbejdsdagens længde og op-

gaver er afgørende. Målgruppens udfor-

dringer er bl.a. ”at holde” til arbejdsdagens 

planer og dens udfordringer.

Glad-Flex tilbyder forsøg med 

kompetencegivende uddannelse 

inden for to hovedspor:

•	 Kultursporet med mediefag, journali-

stik, film og TV (TV-Glad) og teater.

•	 Fagligt spor: det grønne/madgartner i 

samarbejde med Hotel og Restaurant-

skolen; køkken/mad med praktiske ud-

dannelsespladser hos FOSS-electric i Hil-

lerød, SOPU København, DR-byen/ISS. 

samt uddannelse i serviceområdet.

Glad-fonden har i dag 250 ansatte, hvor-

af halvdelen er ansat på særlige vilkår. 


