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Dansk Ungdoms Fællesråd – et fællesskab af 
foreninger og unge

75 børne- og 

ungdomsforeninger

600.000 medlemmer



Hvordan får vi alle unge med?

1) Ingen efterladt på perronen

2) De bedste forudsætninger for fremtiden



Der er noget vi skal tale 
om….



169.000 (!!!!!!!)



169.000 unge mellem 15 og 29 år er hverken i arbejde eller uddannelse – svarer til hver 7. ung.

Af dem var 116.000 hverken i arbejde eller uddannelse 6 måneder før – svarer til hver 10. ung

92.000 af de 169.000 unge har ingen ungdomsuddannelse

30.000 Har en gymnasial uddannelse, 17.000 er faglærte og 30.000 har en videregående 
uddannelse

Kilde: AE-rådet. ”I dele af Danmark er hver 5. ung ikke i job eller under uddannelse”, 17. oktober 2018 



Hvem har ansvaret?

Folkeskolen?

Ungdomsuddannelserne? Foreningslivet?

Daginstitutionerne?

Psykiatrien?

Uddannelsesvejledningen?

Beskæftigelsesforvaltningen?

Jobcentret?

Forældrene?

Kommunen? Socialforvaltningen?

Christiansborg? 

Virksomhederne?

Ungdomsskolen?

Specialundervisningen? A-kasserne?

Civilsamfundet?



JA!
… Derfor skal det være én samlet indsats



Min vigtigste anbefaling

Med FGU og ”en sammenhængende kommunal ungeindsats” har vi muligheden for at skabe en bedre 
fremtid for Danmarks unge.

Derfor:

- Få det nu til at fungere! Spørg jer selv: Har vi kastet alt ind i at det her skal gøre en forskel for vores 
unge?

- Sæt den enkelte ung i centrum for indsatsen – håndholdt, skræddersyet, individuel

- Tænk alle aktører ind i jeres indsats – psykiatrien, ungdomsuddannelserne, foreningslivet, 
civilsamfundet, sundhedsvæsnet, de praktiserende læger, virksomheder, fagforeninger osv. 

- Det er den bedste investering I kan lave som kommune

OG:

- Arbejd også på den lange bane: Hvordan undgår samme svigt af de næste generationer?

- En ambition for vores kommune: Ingen børn og unge efterladt på perronen – det kalder på en tidlig 
indsats og ressourcer nok.



De bedste forudsætninger for 
fremtiden



Hvad skal du kunne i fremtiden?



Forberedelse til fremtiden

En hastig teknologisk udvikling betyder behov for andre og nye kompetencer – men 
hvilke?
Vi ved det ikke.

Derfor:

- Evnen til at lære nyt bliver afgørende

- Livslang læring bliver nødvendigt

Det kræver først og fremmest gode grundkompetencer, nysgerrighed, kritisk sans 
og selvtillid – almen dannelse!

STEM-kompetencer og et skolefag i programmering er ikke (hele) svaret



Afslutning

Tre pointer I kan tage med fra mig, hvis alle unge skal med ind i fremtiden:

1) Sæt alt ind for at markant nedbringe jeres andel af de 169.000 – det her skal lykkes!

2) Gør alt hvad I kan for at den næste generation ikke har hver 10. kammerat stående på perronen

3) Disruption og teknologisk udvikling kalder på almen dannelse, gode grundkompetencer og evne samt 
motivation for at lære nyt


