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Notat om udvalget om at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse1
1. Baggrund
”Udvalget om at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse”, er ét af to udvalg nedsat i forlængelse
af drøftelserne på Globaliseringsrådets møde om ”Erhvervsuddannelser i verdensklasse” d. 25.-26. august 2005. Udvalget har haft til opgave at udarbejde forslag til en handlingsplan for, hvordan det sikres,
at 95 pct. af de unge i 2015 (85 pct. i 2010) gennemfører en ungdomsuddannelse, og hvordan erhvervsuddannelserne kan yde et væsentligt bidrag til at realisere denne målsætning.
Udvalgets forslag til handlingsplan for, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse blev offentliggjort den 3. februar 2006.
Nedenfor redegøres for forslagene i handlingsplanen, for udvalgets vurdering af effekterne af forslagene og for de modtagne særudtalelser.
2. Udvalgets medlemmer
3 repræsentanter udpeget af Kommunernes Landsforening
1 repræsentant udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening
1 repræsentant udpeget af Håndværksrådet
1 repræsentant udpeget af Landbrugsraadet
1 repræsentant udpeget af Landsorganisationen i Danmark
1 repræsentant udpeget af forstanderforeningerne for produktionsskoler, SOSU-skoler, handelsskoler,
tekniske skoler og landbrugsskoler i fællesskab
1 repræsentant udpeget af Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS)
1 repræsentant udpeget af elevforeningerne for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i fællesskab.
1 repræsentant udpeget af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
1 repræsentant udpeget af Beskæftigelsesministeriet
1 repræsentant udpeget af Økonomi- og Erhvervsministeriet
1 repræsentant udpeget af Finansministeriet
1 repræsentant udpeget af Undervisningsministeriet (formand)
3 særligt sagkyndige medlemmer udpeget af Undervisningsministeriet:
o Uddannelseschef Annette Lauridsen, Aarhus Tekniske Skole
o Seniorforsker Dines Andersen, Socialforskningsinstituttet
o Forskningsleder Torben Pilegaard Jensen, Amternes og kommunernes forskningsinstitut
1 Notatet er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Notatet er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel baggrund for Globaliseringsrådets diskussioner. Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for
notatet.

3. Forslag i handlingsplanen – resumé
Kommunerne får et udvidet ansvar for, at den enkelte unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse:
• Den enkelte kommune skal fastlægge en samlet strategi for, hvordan alle unge får en ungdomsuddannelse, og at der sker en tværgående og målrettet indsats. Som led heri skal kommunerne
udarbejde en handlingsplan.
• Kommunernes vejledningsindsats i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne skal
ske tidligere og være mere differentieret, bl.a. i form af tidligere identifikation af elever med
henblik på forebyggende indsats, brobygning og mentorordning for unge med særlige behov for
vejledning.
• Kommunernes opsøgende indsats efter grundskolen i forhold til elever, der er frafaldstruede eller faldet fra, skal styrkes.
Uddannelsesinstitutionernes indsats for at fastholde eleverne og mindske frafaldet skal styrkes:
• Undervisningen på erhvervsuddannelserne skal være mere elev- og praksisnær, fx styrket kompetenceafklaring, tilrettelæggelse af særlige grundforløb og kontaktlærerordning.
• Uddannelsesinstitutioner skal udarbejde handlingsplan for øget fuldførelse, og Undervisningsministeriet skal indgå særlige indsatsaftaler med skoler, der har stigende eller påfaldende højt
frafald.
• Der skal etableres mentorordning, forbedret skolemiljø og styrket psykologisk rådgivningsfunktion på erhvervsskolerne.
• Uddannelsesinstitutionerne skal melde tilbage til grundskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning om elevernes faglige niveau, så grundskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning får kendskab til de krav, der stilles i ungdomsuddannelserne.
• Uddannelsesinstitutionernes incitament i taxametersystemet til at reducere frafaldet skal styrkes
ved at omlægge færdiggørelsestaxameteret.
Arbejdsgiverens indsats for at skaffe praktikpladser og reducere frafaldet i praktiktiden styrkes:
• Styrkelse af arbejdsgiver- og erhvervsorganisationers samt de faglige udvalgs indsats.
• Uddannelsesinstitutioner skal have mulighed for at indgå partnerskabsaftaler med virksomheder.
Anvendelsen af erhvervsgrunduddannelsen (egu) styrkes, og produktionsskoleforløbene målrettes:
• Kommunerne skal forpligtes til at anvende egu, erhvervsskolerne får mulighed for at udbyde
egu efter målgruppevurdering i Ungdommens Uddannelsesvejledning mv.
• Egu skal moderniseres med henblik på fleksible og tidssvarende uddannelsestilbud til målgruppen for egu.
• Krav om meritgivende brobygning på produktionsskoleforløb og mulighed for, at produktionsskoler kan tilrettelægge dele af grundforløb på vegne af en erhvervsskole.
• Reduktion af produktionsskoleydelsen til SU-niveau for personer over 18 år og afskaffelse af
ydelsen for personer under 18 år mv.

4. Effekter

Udvalget har beregnet, at i alt ca. 15.100 flere unge i en ungdomsårgang (16-årige) årligt skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Af stigningen på ca. 15.100 kan 6.300 alene tilskrives den demografiske udvikling. Ca. 80 pct. af disse unge, svarende til ca. 5.000 unge, ville med de nuværende gennemførelsesprocenter gennemføre en ungdomsuddannelse uden yderligere nye tiltag.
Isoleret set forventes 95 pct. målsætningen derfor at medføre, at i størrelsesorden 10.000 flere unge af
en ungdomsårgang årligt skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
Udvalget skønner, at initiativerne i handlingsplanen sammen med regeringens allerede gennemførte og
besluttede initiativer vil indebære, at ca. 12,5 – 17 pct. flere unge, svarende til ca. 8.500 – 11.500 unge,
vil gennemføre en ungdomsuddannelse. Det sandsynliggøres dermed, at 95 pct. målsætningen kan indfris.
5. Særudtalelser
Der er afgivet særudtalelse fra Dansk Arbejdsgiverforening, der foreslår, at målgruppen for egu udvides,
og at der etableres en skolebaseret og offentligt finansieret ny type erhvervsrettet uddannelse.
Endvidere har Danske Undervisningsorganisationers Samråd afgivet en særudtalelse om forslaget om
reduktion af produktionsskoleydelsen. Samrådet mener, at forslaget bør udgå bl.a. begrundet med, at
ændring af skoleydelsen vil indebære, at hele skoleformens særlige formål og virksomhed efter loven må
tages op til revision.
KL, LO og Skoleledersammenslutningerne har ikke ønsket at tage stilling til forslaget om ændring af
produktionsskoleydelsen.

For evt. faktuelle spørgsmål: Chefkonsulent Ulla Sønder, Undervisningsministeriet,
telefon 33 92 50 00.

