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 ■Lasse Krull, formand 
for Udvalget for Regio-
nal Udvikling, erkender 
at politikerne har overset 
erhvervsuddannelser.

 ■ Fra 2006 til 2012 lykkedes 
det at hæve andelen af syd-
danskere med en ungdomsud-
dannelse 0,3 procent til 78,9. 
Hvordan vil I lykkes med, at 95 
procent af en ungdomsårgang 
får en ungdomsuddannelse?
- Det er en kæmpe udfor-
dring. som vi ikke når, uden 
at vi får uddannelsesinstitu-
tionerne til at arbejder sam-
men.
   Hvis vi ser på de fremskriv-
ninger, som ministeriet for 
børn og undervisning har la-
vet, ligger vi også godt - fak-
tisk over landsgennemsnittet, 
det siger noget om, at vi er på 
rette vej.

 ■ Erhvervsuddannelserne 
skal løse opgaven. Hvordan?
- Vi skal tale erhvervsuddan-
nelserne op. Det skal være 
lige så prestigefyldt at være 
en dygtig håndværker. Vi har 
været for dårlige til at give 
det status.
   Fremskriver vi statistik-
kerne, kan vi se, at det bliver 
svært at få en håndværker i 
fremtiden.
   Forældre skal også være 
bedre til at synliggøre den 
mulighed.

 ■Har politikere som dig ikke i 
mange år sagt, at unge skulle 
have en lang uddannelse, fordi 
vi skal leve af viden. Og har de 
unge ikke bare lyttet til jer? 
- Det har du nok ret i. Vi har 
sagt, at alle folk skulle have 
en universitetsuddannelse. Vi 
glemte, at det skulle de ikke 
alle sammen. Der er brug for 
mennesker med alle typer 
uddannelserne.

 ■Hvad vil I gøre for at fl ere 
tager en ungdomsuddannelse?
- Vi skal have uddannelses-
institutionerne til at arbejde 

bedre sammen. De skal ikke 
opleve det som en afbræk, 
når de går fra en uddannel-
sesinstitution til en anden. 
Det er i overgangen, at vi mi-
ster mange. 
   Den anden del af det er, at 
rigtig mange begynder på en 
uddannelse, men falder fra 
igen. Vi skal se på, hvordan 
vi får dem til at blive. Vi har 
undersøgt, hvorfor de falder 
fra, og det overraskende er, at 
en stor del falder fra, fordi de 
ikke trives. Derfor arbejder vi 
for bedre trivsel.

 ■Kan du give et konkret ek-
sempel på, hvad I gør for at 
løse problemerne?
- Det er uddannelsesinstitu-
tioner, der står for den del af 
det. Men jeg kan nævne et ek-
sempel som Uniform 112. Et 
projekt hvor praktiske dren-
ge, der ikke er motiverede for 
at sidde på en stol hele dagen, 
kan prøve for eksempel po-
litiet og brandvæsenet. Det 
er især drengene, der sakker 
bagud i uddannelsessyste-
met, og projekter som det her 
er godt for dem.

 ■ I samarbejdet "Syddansk 
Uddannelsesaftale" vil I gøre 
noget for, at drenge ikke falder 
fra. Hvordan?
- Piger er langt bedre til at 
gennemføre en uddannelse. 
Drengene taber måske in-
teressen, fordi metoderne 
ikke er målrettet drengene. 
Derfor skal vi se på undervis-
ningsmetoderne.

 ■ - Er der penge med til det?
Der er en uddannelsespulje 
på 20 millioner om året, der 
går til de projekter uddannel-
sesinstitutionerne søger om 
penge til. De kan søge penge 
til projekter, inden for de to 
fokusområder, vi har i 2014 
og 2015. De handler om at se 
på de unges forudsætninger 
for at læse videre og om at få 
� ere mænd gennem uddan-
nelse.

 ➤Til sagen

Erhvervsuddannelser 
blev glemt

I dag er det sådan, at hver 
femte borger i Syddanmark 
ikke har en ungdomsuddan-
nelse. Om få år skulle det ger-
ne være sådan, at 95 procent 
af borgerne i hver eneste ung-
domsårgang i regionen får en 
ungdomsuddannelse. Og det 
er især erhvervsuddannelser-
ne, der skal være parate til at 
uddanne en del � ere, end de 
gør i dag. Det vurderer Mik-
kel Hemmingsen, direktør i 
Region Syddanmark.

Det er imidlertid de fær-
reste unge, der overvejer er-
hvervsuddannelserne, når de 
vælger ungdomsuddannelse.

- Det er ikke særlig smart at 
være medlem af den klub. Det 
er også blevet uoverskueligt, 
at � nde vej ind på den rigtige 
erhvervsuddannelse. Der er 
ingen, der kan gennemskue, 
hvilken forkortelse, de skal 
vælge, når de kigger på listen 
over studier. Det er store krav, 
man stille til de unge menne-
sker, siger direktøren.

Derfor skal erhvervsuddan-
nelserne nu i gang med et om-
fattende arbejde for at skabe 
sig et bedre image. Samtidig 
arbejder politikerne for at 
strikke en reform af erhvervs-
uddannelserne sammen.

- Der er alt for mange dår-
lige historie fra erhvervssko-
lerne. Det skal vendes til at 
blive en vindersag. Og så skal 
de have styr på, at de har en 
undervisning, der fører til, at 
folk får et job. Det skal være 
til at få en praktikplads, og så 
skal der ikke være problemer 
med transporten, konstaterer 
Mikkel Hemmingsen.

Det er heller ikke alene er-

hvervsskolerne, der har et an-
svar for, at de unge får en ung-
domsuddannelse. De unge 
skal også rustes bedre til at gå 
videre i uddannelsessystemet 
efter folkeskolen

- Det er ikke nok, at de har 
hænderne godt skruet på. De 
skal også kunne læse og reg-
ne for at komme gennem en 
ungdomsuddannelse i dag. 
En del arbejde foregår også 
på computer, forklarer Mik-
kel Hemmingsen.

Han peger på, at det er et 
generelt problem, de også 
hører om fra universiteterne, 
der oplever, at unge generelt 
er ringere rustet fagligt, når 
de møder på deres universi-
tetsstudier.

I Syddanmark er der knap 
ti procent af pigerne og knap 
femten procent af drengene, 
der ikke har taget eller har 
fået under to til folkeskolens 
afgangsprøve.

De sidste fem procent
Noemi Katznelson, leder af 
Center for Ungdomsforsk-
ning er enig i, at det vil være 
erhvervsskoler, der kan tage 
mod den gruppe af unge, der 
i dag ikke gennemfører en 
ungdomsuddannelse.

- Vi har brug for mange 
� ere faglærte, og erhvervs-
skolerne vil være en oplagt vej 
for den gruppe, der ellers ikke 
har taget en ungdomsuddan-
nelse, siger hun.

Centerlederen peger i den 
forbindelse på, at de unge sta-
dig selv skal vælge, hvilken vej 
de vil tage gennem uddannel-
sessystemet. Hun efterlyser 
samtidig, at politikerne tager 
stilling til, hvad der skal ske 
med de sidste fem procent, 
der åbenbart ikke er egnet til 
at tage en uddannelse.

- Vi skal se på, hvordan de 
kan være med til at bidrage til 
samfundet på en anden måde. 
Her skal vi tænker i helt andre 
baner end traditionel uddan-
nelse, siger Noemi Katznel-
son.

Af Kristina Lund Jørgensen
klj@fyens.dk

Unge skal være faglærte

I 2006  var andelen af syddanske 
mellem 15 og 69 år med mindst 
en ungdomsuddannelse på 78,6 
pct, i 2012 var andelen på 78,9 pct.
Regeringen og regionen  har en 
målsætning om, at 95 pct. af en 
ungdomsårgang skal have en 
ungdomsuddannelse i 2020.
Region Syddanmark  har yder-
ligere en målsætning om, at 50 
pct af drengene på en ungdoms-

årgang skal gennemføre en vi-
deregående uddannelse samt at 
20 fl ere skal gennemføre en na-
turvidenskabelig, teknisk eller 
sundhedsfaglig uddannelse.
På erhvervsfaglige  uddannel-
ser er frafaldet efter et år knap 
25 pct., efter to år er det cirka 34 
procent, og efter tre år er det på 
næste 40 pct.
Kilde: Region Syddanmark

Uddannelse i SyddanmarkFrafaldet på erhvervsuddan-
nelserne i Region Syddan-
mark er � re gange så højt som 
på de gymnasiale uddannel-
ser. 

Og det er for højt, medgiver 
kommunikationchef for Syd-
dansk Erhvervsskole i Oden-
se, Lars Havelund.

- Men meget tyder på, at 
nogle unge bruger gymna-
siet som tre års tænkepause, 
fordi de ikke er sikre på, hvad 

de vil. Dem, der starter på er-
hvervsuddannelserne er ikke 
helt klar til at vælge, om de vil 
være mekaniker eller tømrer 
for eksempel, siger han.

Som det er nu kan 
alle blive optaget på 
erhvervsuddannel-
serne, så længe man 
ansøger om det. 

For at sænke frafaldet 
kan man indføre adgangs-
krav, sådan at de elever, der 

ikke har forudsætningerne 
for at gennemføre, ikke op-
tages.

Det er blevet foreslået af 
Danske Erhvervssko-

ler, og det bakkes 
op af Syddansk Er-
hvervsskole.

- Men vi vil ikke 
lægge os fast på, 

hvilke slags krav det 
kan være. Det behøver 

ikke nødvendigvis kun være 

et karakterkrav, for billedet 
er oftest mere nuanceret, end 
hvad en karakter fortæller, si-
ger Lars Havelund.

Et andet forslag fra Dan-
ske Erhvervsskoler er at lave 
et basisår, som skal introdu-
cere eleverne til de forskellige 
professioner - uden at de skal 
lægge sig fast på en retning. 

Af Stefan Brix
stbr@fyens.dk

Vil have adgangskrav og basisår

for eksempel, siger han.
Som det er nu kan 

For at sænke frafaldet 
kan man indføre adgangs-

Danske Erhvervssko-
ler, og det bakkes 
op af Syddansk Er-
hvervsskole.

lægge os fast på, 
hvilke slags krav det 

kan være. Det behøver 

Sådan kan 
det løses

 ■Erhvervsskoler 
må stå for at hive 
gennemsnittet fra 
knap 80 til 95 pct af en 
årgang, der har fået 
eksamenspapir på en 
ungdomsuddannelse.

 ■Næsten hver fjerde på erhvervsuddannelserne falder fra allerede efter der er gået ét år. Efter 
tre år er 40 procent faldet fra.  Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg.


