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Bedre veje til ungdomsuddannelserne 

I dag begynder ca. 96 pct. af alle unge på en ungdomsuddannelse, men hver sjette ung forventes aldrig 
at opnå en erhvervskompetencegivende uddannelse. Der er således en meget stor gruppe unge, der i 
dag falder fra deres ungdomsuddannelse.  

Dansk Industri, Dansk Metal og KL mener, at optagelse på en ungdomsuddannelse skal betinges af, at 
de unge er afklarede og fagligt klar i forhold til den konkrete ungdomsuddannelse, de søger ind på. 
Derfor er det afgørende, at elever i grundskolen rustes til et realistisk uddannelsesvalg i forhold til 
interesse og evner, og at der sikres tilbud til unge, der ikke er klar til en ordinær ungdomsuddannelse 
lige efter 9. klasse. Målet er, at alle unge skal have mulighed for at gennemføre en kompetencegivende 
uddannelse.   

Af en rapport1 udarbejdet af DI og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fremgår det, at udgifterne til 
omvalg, frafald, omveje og nederlag i dag løber op i mindst 5,8 mia. kr. årligt. Det er DI, Dansk Metal 
og KL’s vurdering, at det i vidt omfang er muligt at skabe nye tiltag i overgangen mellem grundskole og 
ungdomsuddannelse for de midler, der allerede er i uddannelsessystemet. Dette forudsætter dog, at 
frafaldet på ungdomsuddannelserne reduceres, samt at adgangen til 10. klasse begrænses.  

Ca. 12.000 unge opnår i dag ikke karakteren 2 ved folkeskolens afgangsprøve i matematik og dansk, og 
ifølge PISA forlader mindst hver sjette ung i dag grundskolen uden basale regne- og skrivefærdigheder. 
Det er forventningen og målet, at den nye folkeskole vil gøre flere uddannelsesparate og sikre de unge 
et bedre afsæt for videre uddannelse.  

Der vil dog gå mange år, inden folkeskolereformen for alvor slår igennem (først om ti år vil de første 
unge have gennemført en hel folkeskoleuddannelse i den ny skole). I mellemtiden og også til den tid vil 
der være unge, der har behov for noget ekstra i overgangen fra grundskolen og til videre uddannelse.  

Målet med en ny ramme for overgang til en ungdomsuddannelse 

Det er nødvendigt med reformer i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, så frafald og 
omvalg begrænses, samtidig med at niveauet på selve ungdomsuddannelserne højnes som følge af et 
fagligt stærkere og mere afklaret optagelsesgrundlag. 

Dansk Industri, Dansk Metal og KL har følgende mål for en reform af overgangen til 
ungdomsuddannelserne:  

 Langt flere skal unge skal være afklarede, fagligt klar og motiverede ift. en 
ungdomsuddannelse, når de afslutter 9. klasse.  

 

                                                           
1 ”Veje og omveje i ungdomsuddannelsessystemet” af DI og AE 2013.  
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 Der skal være et relevant og realistisk uddannelsestilbud til alle unge i forlængelse af 
grundskolen, og det er målet, at langt hovedparten af alle unge skal gennemføre en 
ordinær ungdomsuddannelse. 

 
 Uddannelsessystemet skal levere den arbejdskraft samfundet har behov for.  
 

Unge skal være parate 

Det er ofte i overgangen mellem skolesystemerne, at eleverne tabes. Det er derfor nødvendigt, at der 
skabes klare lovgivningsmæssige rammer for et langt bedre og mere forpligtende samarbejde mellem 
grundskoler og ungdomsuddannelser. Effektive overgange forudsætter, at afleverende og modtagende 
uddannelsesinstitutioner langt bedre afstemmer gensidige krav og forventninger. En undersøgelse fra 
SFI fra 2011 viste, at knap halvdelen af skolelederne ikke bruger analyser af elevernes videre uddannelse 
i deres styring og overvejelser omkring målopfyldelse. Dertil har lidt over halvdelen af skolerne aldrig 
kontakt med gymnasier og erhvervsskoler. Lige som skolelederne har et ansvar for at sikre, god kontakt 
til ungdomsuddannelserne, må gymnasier og erhvervsskoler også sikre kontakten med de skoler, der 
sender unge af sted.  

Hvis flere unge skal lykkes i ungdomsuddannelsessystemet er det afgørende, at de unge i langt højere 
grad er parate, herunder motiverede og personligt rustede til og afklarede mod en specifik uddannelse, 
inden de starter på en ungdomsuddannelse. 

Det betyder, at uddannelsesparathedsvurderingen skal ske tidligere og løbende i folkeskolens udskoling 
i et tæt samarbejde mellem kommuner, skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner. 

Afklaring med hensyn til valg af uddannelse forudsætter, at de unge i udskolingen opnår bedre 
mulighed for konkrete erfaringer med det uddannelsesområde og arbejdsmarked, som de overvejer at 
søge uddannelse inden for. Derfor skal de modtagende ungdomsuddannelsesinstitutioner inddrages i 
aktiviteterne i udskolingen. Også virksomhedernes rolle i forhold til navnlig udskolingen kan styrkes - 
gennem praktik, virksomhedsbesøg, oplæg, information mv.  

Dansk Metal, Dansk Industri og KL ønsker følgende tiltag inden optaget på en ungdomsuddannelse:  

 Parathedsvurderingen skal tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem UU-centret, 
grundskolen, ungdomsuddannelserne og erhvervslivet. Det er afgørende, at partnerskabet 
om den unge styrker vejledningen, så eleverne ikke alene vejledes om – men også til – 
uddannelse.  

 
 Parathedsvurderingen skal være en proces ved at blive indledt tidligere i f.eks. 8. klasse, 

der kan hjælpe de unge til afklaring af interesser samt teoretisk og praktiske styrker og 
svagheder.  

 
 Folkeskolens afgangsprøve skal indgå mere direkte i vurderingen af, hvornår de unge er 

parate til at starte på en given ungdomsuddannelse. Udskolingen skal desuden sikre, at de 
unge får et styrket kendskab til arbejdsmarkedet bl.a. gennem et styrket samarbejde med 
de modtagende ungdomsuddannelser og bedre muligheder for virksomhedspraktik  
 

 Der er behov for differentierede optagelseskrav til de enkelte ungdomsuddannelser, 
således at det står klart, at de gymnasiale uddannelser er studieforberedende og optaget 
modsvareres af et tilstrækkeligt fagligt niveau. På samme måde skal der være 
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differentierede optagelseskrav til de enkelte erhvervsuddannelser, der afspejler det 
forhold, at kravene i de 109 erhvervsuddannelser varierer betydeligt.  
 

 Mål og krav i de gymnasiale uddannelser skal være tydeligere og arbejdsmarkedets parter, 
der beskriver indholdet i erhvervsuddannelserne, skal beskrive objektive adgangskrav for 
de enkelte erhvervsuddannelser. Der er forskel på kravene for en cykelmekaniker og en 
datatekniker. 

 
 Ungdomsuddannelserne skal inddrages i afgørelsen af, om eleven kan optages på den 

konkrete uddannelse.  
 

Tiltag i overgangen  

Hvis adgangskrav skal være en gangbar vej for ungdomsuddannelserne, er det nødvendigt med et nyt 
tilbud til de unge, der ikke er afklarede og/eller klar til en konkret ungdomsuddannelse, med henblik på, 
at de kan blive klar til en ungdomsuddannelse eller job. Dansk Metal, Dansk Industri og KL foreslår 
konkret en sammentænkning af tilbuddene i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse – 
såsom 10. klasse-tilbud, herunder på en efterskole, Fri Fagskole, ungdomsskole eller erhvervsskole, 
produktionsskole og erhvervsgrunduddannelse (EGU).  

Det foreslås, at der indføres følgende overgangstiltag: 

 Ungdommens Uddannelsesvejledning foretager en samlet vurdering af den unge i forbindelse 
med afslutningen på 9. klasse. Vurderingen tager udgangspunkt i den unges faglige niveau 
(karakterer), deres afklarethed ift. ønske til konkrete ungdomsuddannelser samt deres 
modenhed. Elever, som er erklæret uddannelsesparate, og opfylder eventuelle adgangskrav, skal 
som udgangspunkt fortsætte direkte på en ungdomsuddannelse.   
 

 Der udvikles udskolingslinjer i 7.- 9- klasse i et tæt, forpligtende samarbejde med 
ungdomsuddannelserne. Udskolingslinjerne udvikles og tilrettelægges i sammenhæng med de 
gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne (grundforløbet).  
 

 Der bliver lagt en uddannelsesplan for de unge, der efter 9. klasse ikke fagligt er klar og 
afklarede ift. en ordinær ungdomsuddannelse. Planen sammenstykker de individuelle tilbud, der 
er nødvendige for at skabe faglig opkvalificering og afklaring. Faglig opkvalificering kan f.eks. 
være turbodansk eller turbomatematik. Afklaringen kan f.eks. være et snuseforløb på forskellige 
uddannelsesretninger. 
 

 Der udvikles et nyt og mere fleksibelt 10. klassestilbud som et målrettet overgangstilbud 
bestående af både grundskoleelementer (såsom fx turbodansk og turbomatematik) samt af 
praktiske elementer såsom erhvervs- og produktionsskole og virksomhedspraktik. Målet er at 
gøre den unge klar til ordinær ungdomsuddannelse. Nuværende centralt fastsatte krav til 
omfanget af fag og timetal fjernes.  
 

 
 Overgangstilbuddene udgør et fleksibelt og individuelt forløb i blokke af 20 uger i op til 80 uger 

(normen vil dog være 40 uger/1 skoleår). Efter hvert 20 ugers forløb vurderes det, om den unge 
er fagligt klar og motiveret for en eller flere konkrete ungdomsuddannelser. Der vil dertil være 
mulighed for individuelt tilrettelagte forløb med fleksibel varighed og varierende indhold – 
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f.eks. for elever på produktionsskolerne, der løbende indskriver og udskriver eleverne under 
hensyn til den enkelte elevs situation. 
 

 Der skabes øget fleksibilitet i overgangstilbuddene, så det bliver lettere at sammenstykke et 
relevant forløb. Det kunne f.eks. være, at en ung skal bruge to dage om ugen på 
danskundervisning i grundskolen og tre dage om ugen på en erhvervsskole og/eller 
virksomhedspraktik i det omfang det er muligt.  
 

Målet med overgangsforløbet er, at de unge skal blive klar til en ordinær ungdomsuddannelse. Det er 
derfor vigtigt, at overgangsforløbet både er afklarende og motiverende ift. ungdomsuddannelserne. Det 
vil derfor være naturligt, hvis uddannelsen tilrettelægges i et samarbejde mellem grundskoler og 
ungdomsuddannelser. Det vil endvidere være muligt, at forløbet udgør en egentlig start på en 
ungdomsuddannelse, så forløbet efterfølgende godskrives i form af merit. Det er vigtigt, at eleverne på 
overgangsforløbet både møder folkeskolelærere og lærere fra ungdomsuddannelserne.  
 

 

 

 

 


