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M ed præcision lader Tina Rechen-
dorff Møller en hobbykniv glide
ned over en hvid plastikplade.

Bevægelserne bliver nøje fulgt af elever-
ne, der står helt stille omkring arbejds-
bordet. Om lidt skal de gøre det samme:
skære 40 gange 40 centimeter ud af en så-
kaldt pvc-plade. Bagefter skal de designe
deres eget logo på en computer, som skal
over på pladen og ende med at blive et
skilt.

»Det er vigtigt, at kniven ikke ligger
skævt, men i en lige vinkel, når I skærer.
Og når I så skærer, begynder I at lægge
vægten i«, forklarer klassens lærer, Tina
Rechendorff Møller.

Vi er i en 10.-klasse, men ikke en helt al-
mindelig en af slagsen. To dage om ugen
arbejder eleverne på værksted som i dag,
hvor de bliver undervist af Tina Rechen-
dorff Møller, der er uddannet fritidspæda-
gog, skiltetekniker og layouter. Resten af
ugen står den på traditionel undervis-
ning.

De unge mennesker møder ikke op på
deres lokale folkeskole. I stedet tager de
turen til Københavns Tekniske Skole, som
i samarbejde med kommunen driver fem
særlige 10.-klasser tiltænkt elever, der
overvejer en erhvervsuddannelse. En af
dem er gymnasieforberedende, de andre
hedder ’10. plus tømrer’. De andre hedder
’10. plus bygge og anlæg’, ’10. plus design’
og ’10. plus web/design’, som blandt an-
det arbejder med skilte og billedbehand-
ling. Det var lige noget for Christian Sass
Hansen på 16 år.

»Det her så meget mere spændende ud
end den normale 10.-klasse, hvor man me-
get sidder i et klasseværelse og skriver i
bøger. Det her er mere erhverv, og jeg vil
gerne læse htx (handelsgymnasiet, red.)
næste år«, smiler han. 

Et rart pusterum
Eleverne er en blanding af meget målret-
tede unge, der ved, hvad de vil med den
grafiske branche, og elever, »der flakker«,

fortæller Tina Rechendorff Møller.
»Fælles for dem er, at om tirsdagen,

hvor jeg har dem, hører jeg dem sige: Det
er et rart pusterum, hvor vi ikke bare sid-
der stille. De synes, det er dejligt at stå i et
værksted. Jeg tror, at den her model kan
være med til, at færre falder fra, når de
kommer på en erhvervsuddannelse. Og
jeg tror, at flere erhvervsrettede 10.-klas-
ser vil betyde, at flere vælger en erhvervs-
uddannelse«, siger læreren.

Det er netop et af regeringens mål, idet
ansøgertallet til erhvervsskolerne er fal-
det med cirka 20 procent siden 2000.

Jens Ulrik Rask Suldrup har valgt en er-
hvervsrettet 10.-klasse for at være mere
klar til at starte på en erhvervsuddannel-
se. Målet er at blive softwareudvikler.

»Det er meget sjovere at prøve noget
nyt. Bagefter skal jeg på teknisk skole. Ind-
til videre har vi lavet logoer, som vi har sat
på en mappe«, forklarer Jens og hiver en
hvid plastikmappe frem med et sort logo
på.

Amanda Arnsted ville i første omgang
bare gerne væk fra folkeskolen.

»Det er dejligt med værksted – det er
bedre end det boglige. Jeg tror, at jeg skal

arbejde med noget med billeder«, siger
hun.

Det praktiske mangler i skolen
De særlige 10.-klasser på Københavns Tek-
niske Skole, som har kørt mellem 1 og 3 år,
er et eksempel på et såkaldt 20/20-forløb,
hvor eleverne har 20 uger med obligatori-
ske 10.-klasse-fag og 20 uger, hvor elever-
ne snuser til erhvervsfag. En model, som
undervisningsminister Christine Antori-
ni (S) gerne så mere udbredt.

For de særlige 10.-klasser på Køben-
havns Tekniske Skole fungerer det sådan,

at eleverne skal i så-
kaldt brobygning
på erhvervsuddan-
nelser, som de selv
vælger. For eksem-
pel tømrer- eller
mureruddannel-
sen. Derudover har
de værksteds-
undervisning. Til-
sammen giver det
20 uger på et år

med praktisk undervisning og besøg på
ungdomsuddannelser. Og netop det
praktiske mangler i folkeskolen i dag,
siger inspektør Kim Larsen.

»Det, som det her kan, frem for en al-
mindelig 9.- eller 10.-klasse er, at når ele-
verne har haft undervisning i matematik
og dansk og engelsk, så har de noget prak-
tisk at hænge den teori op på. For eksem-
pel når de skal arbejde med størrelser på
skilte. Det, de har lært i teorien, skal plud-
selig bruges i praksis. Det gør, at mange af
eleverne får en større lyst til at lære og un-
dersøge matematik«, siger han.

Erhvervsrettede 10.-klasser hjælper og-
så unge med at vælge rigtigt første gang,
vurderer Kim Larsen:

»Der er mange, der først har valgt rig-
tigt, når de er i gang med fjerde grundfor-
løb på en erhvervsuddannelse, og det ko-
ster oceaner af penge. Her får de kend-
skab til uddannelserne på forhånd«.

Og det er Madelene Cleminson glad for.
Hun ved nemlig ikke, hvad hun skal bag-
efter, fortæller hun, mens hun sidder og
kigger ind i computerskærmen og på bil-
ledet af en lyserød cocktail, som skal ud-
gøre hendes logo.

»Jeg ved ikke, om jeg skal i gymnasiet el-
ler på erhvervsskole. Jeg skal lige ud i bro-
bygning, hvor man er ude og besøge for-
skellige uddannelser, og se, hvad jeg vil«.
pernille.mainz@pol.dk

Københavns Tekniske 
Skole har den type 
10.-klasser, undervisnings-
ministeren vil have flere af.

I værkstedet: Her er plads til de målrettede og de flakkende

HÅNDVÆRK. Billedbehandling og 
teknik i at lave skilte er en del af 
undervisningen for 10.-klasse-eleverne
her. Foto: Katinka Hustad
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Det er dejligt
med værksted 
– det er bedre
end det boglige
Amanda 
Arnsted, elev
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S pildte kroner og dårlig selvtillid.
Det er den pris, som samfundet og
unge betaler, når de dropper ud af

en ungdomsuddannelse, hvilket sker alt
for ofte. Det vil under-
visningsminister Chri-
stine Antorini (S) æn-
dre på. Blandt andet
ved at oprette nye er-
hvervsrettede 10.-klas-
ser. Udmeldingen kom-
mer, kort tid før rege-
ringen ventes at lance-

re et af sine helt store prestigeprojekter:
en reform af erhvervsuddannelserne, der

skal få flere til at søge ind, hæve niveauet
og få færre til at droppe ud.

»Vi kommer til at kigge på forskellige
måder at gennemføre 10.-klasse-forløb
på. Blandt andet med inspiration fra nog-
le af de erhvervsrettede 10.-klasser, der kø-
rer, så der bliver nogle 10.-klasser i tæt til-
knytning til erhvervsuddannelsesvejen«,
siger ministeren og fastslår:

»Målet er, at de unge bliver afklaret, og
at det sikres, at de er klar til at tage en ung-
domsuddannelse. Så der er både en ordi-
nær og en alternativ vej. Den ordinære er
den, vi kender i dag, men der skal også væ-
re nogle anderledes veje med 10. klasse«.

Det er der behov for. I går kunne Politi-
ken fortælle, at 56,5 procent af de unge
mellem 15 og 19 år, der startede på en er-
hvervsuddannelse i 2007, ikke havde gen-

nemført fem år senere. En del af dem
kommer aldrig i gang med en ungdoms-
uddannelse efterfølgende, men ender på
overførselsindkomst. Andre vender tilba-
ge og zapper rundt mellem nogle af de
godt 100 erhvervsuddannelser, der fin-
des.

Christine Antorini understreger, at 10.-
klassen, som vi kender i dag, ikke bliver
nedlagt. I går foreslog Kommunernes
Landsforening, Dansk Metal og Dansk In-
dustri, at 10.-klasserne nedlægges og i ste-
det erstattes af en målrettet overgang til
erhvervsuddannelserne. Men det kom-
mer ikke til at ske, hvis det står til regerin-
gen, siger ministeren:

»Vi vil ikke indføre adgangsbegræns-
ninger til 10. klasse, og der bliver ikke tale
om at nedlægge 10. klasse, som vi kender
den i dag, og som organisationerne fore-
slår. Derimod vil vi bruge 10. klasse endnu
bedre til at få nogle mere erhvervsrettede
10.-klasse-forløb og meget gerne i samar-
bejde med erhvervsuddannelserne«.

Det er i dag muligt for kommunerne at

samarbejde med erhvervsskolerne om
den form for erhvervsrettet 10.-klasse,
som Antorini er lun på og gerne så meget
mere af – nemlig den såkaldte 20/20-ord-
ning, hvor eleverne både er ude på er-

hvervsuddannel-
serne og får almin-
delig undervis-
ning. En af de kom-
muner, der har fem
særlige 10.-klasser,
er København, der
har tre års erfaring.

»Vi gør det, fordi
det her – en kob-
ling mellem den
klassiske 10.-klasse
og et anderledes

fagligt forløb – kan være en måde at moti-
vere unge til at tage en erhvervsuddan-
nelse. Vi kan se, at flere og flere unge fak-
tisk gerne vil gøre brug af tilbuddet, og at
de holder ved på erhvervsuddannelser-
ne«, siger Jesper Christensen (S), børne-
og ungdomsborgmester i København.

I sparer nogle penge her, eftersom staten
betaler for halvdelen af skoleforløbet. Er det
også derfor, I gør det?

»Det har ikke været af økonomiske hen-
syn i de tre år, vi har gjort det«, siger Jesper
Christensen.

Forsker: Ikke kun en god idé
Ifølge Noemi Katznelson, der er uddan-
nelsesforsker og leder af Center for Ung-
domsforskning på AAU i Sydhavnen, er
10.-klasser, der forbereder unge til en er-
hvervsuddannelse, ikke en ubetinget god
idé, selv om der har været gode forsøg.
Heller ikke selv om det 10.-klasse-tilbud,
der findes i dag, bliver bevaret.

»Man kommer til at dele eleverne op, så
man har klasser, der forbereder eleverne
til gymnasierne, og klasser, der er rettet
mod erhvervsuddannelserne. Sådan er
det jo tænkt. Men man gør det til to ad-
skilte verdener. I stedet er der behov for at
have 10.-klasser, der kan forberede til beg-
ge dele – både til videns- og til produkti-
onssamfundet«, siger hun og tilføjer, at

der er alt for vandtætte skotter mellem
ungdomsuddannelserne i dag.

»Der er brug for at udbrede kendskabet
til, hvad det vil sige at gå på en erhvervs-
uddannelse, så flere vælger en erhvervs-
uddannelse frem for en gymnasial«.

Både Venstre og Dansk Folkeparti er
imidlertid positiv stemt over for Antori-
nis udmelding.

»Jeg mener godt, at 20/20-ordningen
kan udbygges. Men vi har ikke drøftet 10.-
klasserne i Venstres folketingsgruppe, og
jeg vil først se noget på tryk fra ministe-
ren, inden jeg lægger mig fast på noget«,
siger Venstres uddannelsesordfører, Peter
Juel Jensen.

Alex Ahrendtsen, uddannelsesordfører
for Dansk Folkeparti, er glad for, at mini-
steren ikke vil afskaffe 10. klasse.

»20/20-forløb er glimrende, fordi det er
brobygning, når det er allerbedst. På den
ene side går man stadig i folkeskole. På
den anden side går man også i erhvervs-
skole«, siger han.
pernille.mainz@pol.dk

UNGDOMSUDDANNELSE

Mere værksted og færre bøger. Undervisningsministeren
vil have 10.-klasser, der forbereder unge til erhvervs-
uddannelserne – og sikrer, at de ikke dropper ud.

Antorini vil have erhverv i 10. klasse

Målet er, at de
unge bliver 
afklaret 
Christine 
Antorini, 
undervisnings-
minister

PERNILLE
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Halv racer (billedet) 
Vejer blot 9,4 kg. 
Håndbygget med Shimano kvalitets dele.
Alu Stel og forgaffel og hydrauliske bremser.    
9 gear Kr. 6.995,-

EL-Cykel / E.Bikes Jensen Design
Vi fortsætter succesen med de gode batterier, 
den nemme opladning o.s.v. 
Kom og kør en prøvetur, så forstår man kvaliteten.
3 gear Kr. 9.495,-  og  7 gear kr. 9.995,00

Jensen Production ApS • Ellekær 3 • 2730 Herlev • www.jensen-cykler.dk 

OPRYDNINGS
LAGERSALG

KUN I HERLEV
Åbningstider:  

Onsdag og Torsdag kl. 12.00 - 18.00     
Fredag og Lørdag kl. 10.00   -  16.00

KOM OG GØR ET CYKEL KUP   

Hent en Jensen cykel til bundpris  

Fra F.EKS.  kr. 1.995,-  /  2.495,-

og mange flere

Pluspris 229 kr. Alm. pris 275 kr.
Køb på politiken.dk/plus 
eller i Plusbutikken, 
Vestergade 22, Kbh. K  
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SØLVRING MED 
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