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Antallet af indgåede praktikpladsaftaler i kom-
munerne er på bare 2,5 år steget fra 7.402 til 
9.958 og stigningen er endda fortsat under co-
rona-krisen. KL-udvalgsformand glæder sig over 
udviklingen, men ærgrer sig også over, at incita-
mentsstrukturen i praktikpladsordningen, som 
den er i dag, kan spænde ben for kommunernes 
økonomi. I FH er man også glade for stigningen, 
men vil have mere turbo på, og er derfor også 
klar til se på justeringer.

Danmark mangler faglært arbejdskraft, og udfordringen består i 
de kommende år. Derfor er der i en lang periode blevet arbejdet 
på at få oprettet flere praktikpladser, og ny viser en ny Momen-
tum-analyse, at arbejdet bærer frugt i kommunerne. Antallet af 
indgåede praktikpladsaftaler er nemlig steget fra 7.402 i decem-
ber 2017 til 9.598 i juni 2020. En stigning på hele 30 procent på 
bare 2,5 år, som endog er fortsat under corona-krisen. 
 Slagelse er en af de kommuner, hvor man de seneste år har 
øget antallet af elever i praktik. Her er man gået fra 113 praktik-

elever opgjort på årsværk i 2018 til 167 i 2019 og et forventet 
antal på i 196 i 2020.
 »Der er jo ingen tvivl om, at vi i fremtiden kommer til at 
mangle hænder på f.eks. social- og sundhedsområdet. Derfor 
forsøger vi hele tiden at uddanne flere, men der er en grænse 
for hvor mange, den enkelte arbejdsplads kan håndtere, da det 
kræver ressourcer at oplære. For at sikre et godt elevforløb har vi 
derfor ansat en ansvarlig vejleder ekstra, så vi sikrer, at alle får et 
godt elevforløb. Men vi oplever desværre også, at det kan være 
svært at besætte på praktikpladserne,« siger Linette Sørensen, 
afdelingsleder i Uddannelse og HR i Slagelse Kommune.
 Hun forklarer, at selvom der er store fremtidige rekrutterings-
problemer på social- og sundhedsområdet, så er det ikke det 
eneste område, man har fokus på.
 »Politikerne har afsat flere penge til området, hvilket har givet 
os mulighed for også at ansætte på nogle små uddannelser, så vi 
for eksempel nu har hele tiden har to ernæringsassistentelever.«
Udviklingen i praktikpladser vækker glæde hos formand for KL’s 
Børne- og Undervisningsudvalg, Thomas Gyldal.
 »Kommunerne bærer et stort uddannelsesansvar, og det er 
et ansvar vi har stort fokus på. Vi har brug for mere kvalificeret 
arbejdskraft både nu og i fremtiden, og landet over arbejder 
kommunerne målrettet på at få oprettet flere praktikelevpladser. 
Det er derfor også godt at se, at arbejdet bærer frugt, for det er 
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Uddannelse

en overordentlig vigtig opgave, hvis vi skal sikre en god velfærd i 
fremtiden, siger Thomas Gyldal. 
 Han sender samtidig en opfordring til regeringen og Folketin-
get.
 »Vi skal fortsætte det flotte arbejde, og derfor er det også 
vigtigt, at man fra Christiansborg anerkender den store og kom-
plekse opgave, der er ligger i at uddanne og oplære kommende 
fagpersoner, og som tager tid fra personalet. Derfor skal der sik-
res en permanent finansiering af opgaven, så vi står bedst muligt 
rustet til at løse rekrutteringsudfordringerne.«
 I Fagbevægelsens Hovedorganisation – FH er næstformand 
Nanna Højlund også positiv overfor udviklingen, men hun pres-
ser samtidig på for, at stigningen skal fortsætte.
 »Det er fint, at det går fremad. Det er vi selvfølgelig altid 
glade for. Men selvom der er kommet flere på social- og sund-
hedsområdet, vil det stigende antal ældre og en aldrende med-
arbejderskare skabe et større behov for arbejdskraft, end det vi 

uddanner. Så stigningen både der og på andre uddannelser skal 
blive endnu større,« siger Nanna Højlund.
 Ser man på fordelingen af hvor mange faglærte der arbejder 
i de forskellige sektorer og holder det op imod andelen af prak-
tikelever, så stemmer det generelt godt overens for alle sektorer. 
Det private arbejdsmarked har 75 procent af de faglærte arbejds-
pladser og 73 procent af praktikeleverne, mens kommunerne 
beskæftiger 17 procent af både praktikelever og faglært ar-
bejdskraft. Til gengæld er der stor forskel på, hvilken type aftaler, 
sektorerne laver. I kommuner og regioner er 96 og 95 procent af 
aftalerne ordinære aftaler, mens de kun gør sig gældende for 50 
procent af aftalerne i det private, hvor flere af aftalerne i stedet er 
korte aftaler.

Kommuner hyrede også under corona-krisen
Momentums undersøgelse viser, at mens kommunerne fra 
december 2017 til juni 2020 har haft en stigning i antallet af ind-
gåede praktikelevsaftaler på 30 procent, så har de andre sektorer 
oplevet en stagnering eller et fald. Der er således sket et fald på 5 
procent i den private sektor, -18 procent i staten og -42 procent i 
regionerne. 
 I den forbindelse har corona-krisen gjort ondt på antallet af 
praktikelevpladser. Derfor blev der i maj indgået en trepartsaftale 
om ekstraordinær hjælp til at øge antallet af praktikelevpladser. 
Momentums undersøgelse viser, at det især var i det private, 
man oplevede en drastisk nedgang, da i man marts, april og 
maj 2020 kun indgik 4.705 uddannelsesaftaler mod 7.394 i de 
samme måneder året før. Modsat har kommunerne i den samme 
periode oplevet en stigning fra 1.405 til 2.033. 
 I Slagelse Kommune har man også haft fokus på ledigheds- 
og praktiksituationen under corona-krisen og er fortsat med at 
tage nye praktikelever, og så har man ekstraordinært startet et 
hold på 16-18 serviceassistentelever efter sommerferien.
 »Politikerne har i forbindelse med corona-krisen ønsket, at 
vi prøvede at bruge elevpraktikker som en mulighed for at få en 
uddannelse, hvis man er blevet ledig. Det har været supersam-
arbejde med jobcenteret som har fundet kandidater og vores 4

Udviklingen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler i kommunerne, løbende år 

Note: Antallet af praktikpladsaftaler er opgjort i løbende år. Det vil sige, at juni 2020 viser 
hvor mange aftaler der er indgået fra juli 2019 til juni 2020.
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lokale erhvervsskole ZBC, som har været rigtig gode til at få det 
hele stablet på benene,« siger Linette Sørensen, afdelingsleder i 
Uddannelse og HR i Slagelse Kommune
 For næstformand Nanna Højlund er det vigtigt, at alle parter 
gør, hvad de kan og gerne lidt ekstra, for at modgå de problemer, 
som corona-krisen skaber.
 »Det er positivt, at man har gjort noget, og det kunne jo se 
meget værre ud ovenpå coronaen. Vi har fået lavet nogle hjælpe-
pakker og gjort en indsats. Vi må bare ikke at falde sammen og 
tænke det var så det. For det strækker sig langt ind i fremtiden, så 
vi er alle sammen nødt til at gøre os ekstra umage. For ikke nok 
med at vi kommer til at mangle arbejdskraften, vi kommer også 
til at efterlade de unge med noget så forfærdeligt som mang-
lende kompetencer til arbejdsmarkedet,« siger Nanna Højlund.

Succes med bitter eftersmag
I bestræbelserne på at give arbejdsgiverne et incitament til at 
oprette flere praktikelevpladser indførte man i forbindelse med 
trepartsaftalen i 2016 et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag som 
omfordeler midler fra arbejdsgivere, der uddanner få elever til 
arbejdsgivere, der uddanner mange elever. Ordningen tager 

udgangspunkt i en fremskrivning af behovet for faglært arbejds-
kraft, som giver hver kommune et måltal for, hvor mange praktik-
elevpladser, de skal oprette.
 Ordningen fungerer dog langt fra optimalt, forklarer Linette 
Sørensen. I Slagelse Kommune oplevede man i 2019 at have fået 
88,73 elvpoint som måltal for praktikelevpladser, men endte 
med at have 176,6. Altså næsten det dobbelte, og man stod der-
for til at få penge tilbage. Men i stedet endte man med at få en 
regning på 309.000 kroner. Det kan lade sig gøre fordi ordningen 
er skruet sammen sådan, at det kommunale område under et 
skal gå i 0 økonomisk. Så når alle kommuner går meget frem, kan 
man blive ramt, selvom man er gået frem og har nået sit måltal, 
fordi der er nogen der er gået endnu mere frem, og der derfor 
sker en udligning. 
 »Men de penge skal jo trækkes ud af elevbudgetterne. Så her 
får det jo den modsatte effekt af hvad formålet med ordningen 4

Andelen af indgåede aftaler i 2019 inden for de enkelte sektorer der har en ordinær 
aftale (%) 

Note: Resten af aftalerne er enten på korte aftaler, kombinationsaftaler, restaftaler eller i 
ny mesterlære.
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er, nemlig at give en økonomisk gulerod til dem, der leverer på 
målet. Det føles jo ikke som et incitament og det giver ikke logisk 
mening, at man føler man har klaret sig bedre end man skulle, 
og alligevel står tilbage med en regning. Man ville jo heller aldrig 
starte en fodboldkamp, og sige til fodboldspillerne at de ikke 
må få at vide, hvor målet står henne,« siger Linette Sørensen og 
fortsætter:
 »Jeg er godt klar over at sektorerne skal bære sig selv. Men 
som det er nu, får vi et måltal, men først i maj året efter, ved vi, 
om det var det, vi kunne regne med. Det gør jo også, at vi ikke 
har mulighed for at gøre noget ved det undervejs, og vi heller 
ikke ved, hvad vores økonomi er året efter.«
 Fra FH’s side er man overordnet tilfreds med, at der er blevet 
lavet et økonomisk incitament, hvor der uddeles bøder og be-
lønning. Men næstformand Nanna Højlund vil gerne være med 
til at se på, om der skal justeres på ordningen.

 »Vi vil da gerne drøfte om, der er ramt plet, eller om der 
noget, der kan justeres på. Men som udgangspunkt synes jeg om 
ideen om, at hvis man ikke gør det godt nok, så må man betale,« 
siger Nanna Højlund.
 Slagelse kommune er dog langt fra et særsyn, da der i 2019 
var 68 kommunale cvr-numre, der som minimum havde opnået 
deres måltal, men alligevel skulle betale efter udligning.
 For Thomas Gyldal er der ingen tvivl om, at det er nødven-
digt at se på incitamentsstrukturen, når regeringen og arbejds-
markedets parter som aftalt i tre-partsaftelen fra maj skal drøfte 
løsninger praktikpladsproblematikken.
 »Vi har brug for at få rettet op på problemerne, så incita-
mentsstrukturen får den tilsigtede effekt og ikke kommer til at 
være en ulogisk økonomisk klods om benet. Det er nødvendigt 
hvis vi fortsat skal skubbe på udviklingen, så vi får flere faglærte i 
fremtiden, og det skulle ordningen hjælpe med, men i stedet for 
at opildne, skaber den frustration, og det skal vi selvfølgelig have 
gjort noget ved, siger Thomas Gyldal.
 Han ser derfor også ser frem til at tage hul på forhandlin-
gerne i efteråret, hvor der også ses på det uholdbare i, at kom-
munerne i to år har bidraget til at dække det private underskud i 
ordningen. 
 »Vi glæder os meget til at tage fat på de kommende tre-
partsforhandlinger om AUB, og få drøftet både finansieringen af 
kommunernes uddannelsesansvar som led i rekrutteringsdags-
ordenen og den modsatrettede incitamentsstrukturer i praktik-
pladsordningen.« 

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er foretaget på baggrund af Styrelsen for It og Lærings o�  cielle prak-
tikpladsstatistik (uddannelsesstatistik.dk).

Der skelnes i undersøgelsen mellem indgåede aftaler og praktikårselever. En indgået 
aftale er er en aftale mellem en elev og en arbejdsgiver om ansættelse som elev. 
Praktikårselever dækker over den samlede elevvolumen i løbet af et år. F.eks. vil to 
elever, der hver især er ansat i et halvt år tælle som én praktikårselev.

Trækket på faglært arbejde er udregnet via Danmarks Statistiks registre (RAS, UDDA).

Top 7 over uddannelser hvor kommunerne havde � est praktikårselever i 2019   
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4 ud af 10 studenter med indvandrerbaggrund 
fortsætter direkte på en uddannelse, mens det 
kun gælder 14 procent af studenterne med 
dansk baggrund. For begge grupper er andelen 
dog faldet de sidste 10 år. Det er især udbredt 
blandt piger og elever med høje karakterer. 
Forskellen kan handle om en større målrettet-
hed mod en karriere og manglende tradition for 
sabbatår i familien

Langt flere studenter med indvandrerbaggrund end 
med dansk baggrund fortsætter direkte på studie
Af Rasmus Giese Jakobsen, ragj@kl.dk

Analyse: Niels Henning Bjørn og Amalie Mellon Hansen, KL’s Analyse- og Makroenhed

Når nye studerende i disse dage myldrer ind på de videregående 
uddannelser, er det langt mere sandsynligt, at de studerende 
med indvandrerbaggrund kun lige har lagt studenterhuen fra sig, 
end det er for dem med dansk herkomst. 
 En ny Momentum-analyse viser, at 40 procent af studenterne 
fra 2018 med indvandrerbaggrund var begyndt på et studie 
senest i februar året efter, mens det kun gælder for 14 procent af 
eleverne med dansk herkomst. For sidstnævnte er andelen, der 
fortsætter direkte på en uddannelse, faldet fra 22 procent i 2011, 
mens den var 46 procent for indvandrere og efterkommere. 
 Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening Tomas Ke-
pler kan godt genkende, at flere studenter med indvandrerbag-
grund fortsætter direkte på et studie, og man kan se det allerede, 
når de begynder i gymnasiet.
 »Som lærer mærker man det for eksempel ved, at unge med 
indvandrerbaggrund oftere fra starten møder op med en ret 
klar idé om, hvilken uddannelse og karriere de vil have. Hos de 
gængse gymnasieelever ser vi oftere, at de har truffet et valg 
om at tage en gymnasial uddannelse, fordi det er en vej til at ud-
sætte et valg om karriere og uddannelse, og de er så også mere 
tilbøjelige til at tage et sabbatår,« siger Tomas Kepler.
Samme erfaring har man i Studievalg Danmark, en national vej-
ledningsinstitution som vejleder unge om uddannelsesvalg.

 »Unge med indvandrerbaggrund er ofte mere målrettede og 
ved, hvad de vil ret tidligt i deres gymnasietid, mens vi oplever, 
at etnisk danske gymnasieelever er noget mere søgende i, hvad 
de skal,« siger Sidsel Daubjerg Overgaard, centerleder i Studievalg 
Danmark.
 Den større målrettethed kan blandt andet skyldes et ønske 
om at gå imod negative dogmer. Det mener man i foreningen 
Mino Danmark, en interesseorganisation som arbejder for at 
styrke minoritetsetniske danskeres muligheder, stemmer og 
samfundsdeltagelse. Her er man i gang med en undersøgelse, 
der blandt andet kortlægger minoritetsetniske unges motiver for 
at vælge uddannelse. 
 »Her kan vi indtil videre se, at minoritetsetniske unge blandt 
andet er motiveret af at modbevise samfundets negative for-
ventninger til dem. De benytter altså strategiske statusmarkører, 
såsom uddannelsestitler, som værn mod fordomme og negative 
forventninger. De er desuden i høj grad motiveret af at være til 

Uddannelse

Udvikling i andel, der begyndte på en uddannelse 1. marts året efter de blev 
studenter, fordelt på herkomst (%) 

Kilde: Egne beregninger. Danmarks Statistik.
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2018-studenter under uddannelse, i beskæftigelse eller andet 1. marts 2019 fordelt 
på herkomst (%) 

Kilde: Egne beregninger. Danmarks Statistik.
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gavn for andre og samfundet,« siger Cecilie Fjeldberg Hjarsen, 
analysemedarbejder i Mino Danmark.

Vil sikres plads på arbejdsmarkedet
Momentums analyse viser også, at selvom de fleste studenter 
med dansk herkomst ikke læser videre med det samme, så 
betyder det ikke, at de bare ligger og slapper af på sofaen, for 68 
procent havde et job i februar året efter deres dimission. 18 pro-
cent var hverken under uddannelse eller i arbejde, men det kan 
dække over, at de var ude at rejse. Til sammenligning var det 44 
procent af indvandrerne og 43 procent af efterkommerne blandt 
2018-studenterne, der havde et arbejde, og henholdsvis 19 og 
15 procent, der hverken arbejdede eller studerede.
 Ifølge Vibeke Jakobsen, seniorforsker på Vive, Det Nationale 
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, kan en del af forklaringen 
på, at så mange flere studenter med indvandrerbaggrund fortsæt-
ter direkte på et studie, handle om, at en del er vokset op i familier, 
hvor forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet har været løs.
 »Mange har forældre, som ikke har haft den uddannelse, der 
er vigtig at have på det danske arbejdsmarked, og har derfor 
måske haft svært ved at komme i beskæftigelse. Derfor er tan-

ken om, at man skal have en uddannelse for at kunne få et job 
og kunne klare sig selv måske mere fremtrædende hos indvan-
drere og efterkommere end hos unge med dansk herkomst. 
Sidstnævnte har nogle andre erfaringer og tager derfor også et 
sabbatår,« siger Vibeke Jakobsen.
 Hun peger også på, at der er forskel på, hvor meget familien 
involverer sig i studievalget, og hvor meget anerkendelse fra 
familien betyder. Det oplever man også hos Studievalg Danmark, 
og det kan have en betydning for behovet for et sabbatår efter 
studentereksamen.
 »Etnisk danske unge står generelt meget mere alene med 
beslutningen om studieretning. De får i højere grad at vide, at 
så længe de er lykkelige, så kan de vælge lige, hvad de vil,« siger 
centerleder Sidsel Daubjerg Overgaard. 
 Men den forskel betyder også, at der er et forskelligt pres på 
de unge.
 »Vi oplever, at de unge med dansk herkomst kan være pres-
sede af, at de selv er ansvarlige for at blive lykkelige, og derfor er 
de meget mere søgende efter, hvad der er det rigtige for dem, 
mens indvandrere og efterkommere måske lidt oftere er presset 
af, at de helst skal have en prestigefyldt uddannelse som inge-
niør, læge eller advokat, og nogle har svært ved at leve op til de 
forventninger,« siger Sidsel Daubjerg Overgaard.

Flest piger dropper sabbatår
Af Momentums analyse fremgår det, at det især er de elever 
med indvandrerbaggrund, som har høje karakterer, der dropper 

2018-studenter i uddannelse 1. marts 2019 fordelt på karaktergennemsnit og 
herkomst (%) 
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2018-studenter under uddannelse 1. marts 2019 fordelt på køn og herkomst (%) 
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sabbatåret. Således er det 54 procent af indvandrerne og 53 
procent af efterkommerne med et karaktersnit på 10-12, som 
fortsætter direkte på en uddannelse, mens det kun gælder hen-
holdsvis 25 og 33 procent af dem med 2-4 i karaktersnit. Blandt 
studenter med dansk herkomst er der stort set ingen forskel. 13 
procent af eleverne med de laveste karakterer fortsætter mod 16 
procent af eleverne med de højeste karakterer.
 Når man ser på hvilken type uddannelse, der bliver valgt af 
de studenter, som fortsætter direkte på en uddannelse, er der 
stort set ingen forskel på studenter med dansk herkomst og stu-
denter med indvandrerbaggrund. Flest vælger en bachelor eller 
en mellemlang videregående uddannelse.
 Til gengæld er der relativt stor forskel på drenge og piger 
blandt indvandrere og efterkommere. 46 procent af de kvinde-
lige efterkommere fortsætter direkte på et studie, mens det kun 

gælder 37 procent af de mandlige. Blandt studenter med dansk 
herkomst er det 15 procent af mændene og 14 procent af kvin-
der, som fortsætter med det samme.
 Det kan man godt genkende i Studievalg Danmark.
 »Vi møder en overvægt af piger med anden etnisk baggrund, 
der er meget målrettede og ihærdige for at komme videre. De 
kan ikke nødvendigvis se, hvad de skal bruge et sabbatår til,« 
siger Sidsel Daubjerg Overgaard.
 Ifølge seniorforsker Vibeke Jakobsen er der en generel forskel 
på drenge og piger, som er mere udtalt blandt etniske minorite-
ter end blandt unge med dansk herkomst. 
 »Noget kan handle om, at drengene generelt møder mere 
modstand og fordomme i skolesystemet og derfor har sværere 
ved at komme igennem, men der er også nogle, der taler om, at 
drengene har lov til at være mere udadvendte og derfor kan lave 
andre ting, mens pigerne koncentrerer sig om skolen. Det kan 
slå igennem videre oppe i uddannelsessystemet og måske også 
aflæses her,« siger Vibeke Jakobsen.
 I sidste ende tror gymnasielærernes formand Tomas Kepler 
også, at den generelle diskurs i samfundet om unges vej gennem 
uddannelsessystemet kan have påvirket unge med indvandrer-
baggrund mere.
 »Jeg tror, at man kan sige om de elever, der går videre med 
det samme, at de har en klar idé om, hvad de vil, men de har 
måske også en tanke om, at de gerne vil levere på de krav, som 
stilles fra samfundet. Og det er jo et krav i tiden, at man helst skal 
hurtigt videre og ikke skal spilde sin tid,« siger Tomas Kepler.

Top 5 – uddannelse valgt af 2018-studenter, der fortsatte direkte på uddannelse efter 
studentereksamen (antal)

Kilde: Egne beregninger. Danmarks Statistik.

 Danskere

Pædagog, MVU 364

Erhvervsøkonomi, HA, BACH 360

Kontoruddannelse, generel og med speciale 358

Sygepleje og sundhedspleje, MVU 295

Detailhandelsuddannelse 251

Top 5 – uddannelse valgt 2018-studenter, der fortsatte direkte på uddannelse efter 
studentereksamen (antal) 

Kilde: Egne beregninger. Danmarks Statistik.

 Indvandrere

Medicin, BACH 34

Erhvervsøkonomi, HA, BACH 32

Sygepleje og sundhedspleje, MVU 25

Pædagog, MVU 24

Socialrådgivning og -formidling mv., MVU 22

Top 5 – uddannelse valgt 2018-studenter, der fortsatte direkte på uddannelse efter 
studentereksamen (antal) 

Kilde: Egne beregninger. Danmarks Statistik.

 Efterkommere 

Erhvervsøkonomi, HA, BACH 136

Pædagog, MVU   83

Sygepleje og sundhedspleje, MVU   71

Socialrådgivning og -formidling mv., MVU   67

Folkeskolelærer, MVU   61


