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Drømmen om Danmark som vidensamfund har slået fejl. Ideen 

om den lange, boglige uddannelse som den bedste bør lægges 

i graven.  I Frit Forum mener vi, at uddannelsessystemet stadig 

lider under fortidens fejlslutninger. Op gennem nullerne er 

der sket en ekstrem tilstrømning til gymnasierne og videre 

til universiteterne. I dag går 70% af en ungdomsårgang på 

gymnasiet, og 30% færdiggør universitetet. Samtidig står 

Danmark til at mangle et historisk højt antal faglærte, ligesom 

at velfærdsuddannelserne oplever rekrutteringsproblemer. 

Overproduktionen af akademikere gør, at faggruppen æder sig 

ind på områder, der typisk er besat af andre grupper, eksempelvis 

kontorfunktionærer. 

Frit Forum er en studenterpolitisk forening, der eksisterer 

på landet seks største universiteter. Derfor oplever vi hver 

eneste dag, hvordan fagligheden nedprioriteres til fordel for 

gennemførsel, hvordan studerende ikke studerer i nærheden af 

fuld tid, men evner at bibeholde et højt gennemsnit. Vi tror ikke 

på masseuniversitetet. Vi tror ikke på ideen om, at så stor en del 

af en ungdomsårgang kan eller bør gå på universitetet. Derfor 

dette magasin. 

Vi har valgt at udelade en række af de mere hårde redskaber, 

som ofte benyttes, når uddannelsessystemet skal forandres.  

I dette magasin taler vi ikke dimensionering, karaktermur eller 

uddannelseslukninger. I stedet forsøger vi at modarbejde den 

skævvridning, der gør, at så mange unge ender med at vælge 

universitetet. 

Vi tror på, at den skævvridning starter i folkeskolen. Vi oplever en 

skole, hvor de boglige kompetencer hyldes, udfoldes og dyrkes 

mere end de praktiske. og vi ser den skævvridning som en defekt 

på den maskine, der i sidste ende spytter for mange akademikere 

og for få faglærte ud på arbejdsmarkedet. 

Dette magasin har to dele. Den første handler udelukkende om 

folkeskolen og indeholder en række bud på tiltag, vi mener vil 

mindske den boglige skævvridning. Herefter følger nogle ideer 

til forandring af ungdomsuddannelserne, som de kendes i dag. 

Blandt andet en opprioritering af FGU og et ens karakterkrav på 

erhvervsuddannelser og gymnasier.

Løsningen kalder på en grundlæggende forandring af 

folkeskolen, som vi kender den. Praksisrettet læring og varierede 

læringsmetoder skal integreres for at sikre, at alle elever – også 

de ikke-boglige – bliver løftet i den danske folkeskole, samtidig 

med at disse elever skal føle, at de har nogle voksne, de kan 

spejle sig i. 

Derfor har Frit Forum udviklet 14  forslag til et 

uddannelsessystem i bedre balance. 

God læselyst. 

På vegne af Frit Forums Uddannelsespolitiske Udvalg
Fie Hækkerup & Jens Gustav Aagerup

Vi har i Frit Forum udviklet dette, fordi den verden vi lever i, 
universiteterne, er blevet forandret radikalt på relativt kort tid. 
Og vi tror på, at en del de problemer, vi oplever på universiteterne, 
slår sin rod i folkeskolen.
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INDHOLD

I dette 
magasin følger vi 
Praktiske-
Pierre på hans 
vej gennem det danske  
uddannelsessystem. Pierre er, heldigvis for 
dette  politiske magasin, den gennemsnitlige type. Han går 
til fodbold ved siden af skolen, har to 
forældre med middelindkomster, og så har Pierre nogle 
gange svært ved at  SIDDE STILLE i klassen. Pierre 
misser sommetider  lektierne, især dem i matematik, og 
han forstår ikke altid, hvad der sker i undervisningen, og 
hvad han skal bruge det tiL. I løbet af  denne fortælling 
vil vi prøve at forstå nogle af de udfordringer 
Pierre står overfor, og hvorfor han vælger, som han gør.  
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Derfor mener vi, at folkeskolen skal introducere mere 

praksisrettet læring  gennem et tværfagligt arbejde med 

anvendelses- og problemorienteret opgaveløsning. Vi 

skal anvende mere differentierede og aktivt involverende 

læringsmetoder, og der skal i langt højere grad være læring 

med et slutprodukt. 

Praksisfaglighed som læringsmetode vil kunne favne flere typer 

elever, end det er tilfældet i folkeskolen i dag. Den praktiske 

tilgang til læring skal integreres overalt i folkeskolen, men kan i en 

overgangsfase indlemmes i projektorienterede forløb. Eksempelvis 

et bygningskonstruktionsforløb, hvor indkøb af materialer og 

konkret udformning kan bygge bro mellem matematik og sløjd. 

Det afgørende er, at der introduceres læring med et slutprodukt. 

Det vil skabe en klar forståelse for, hvorfor man lærer og 

med hvilket formål, samtidig med at det skaber en relation 

mellem skole og omverden. Det skal ske som supplement til 

mere klassiske læringsmetoder som tavleundervisning, så 

man sikrer, at alle elever udvikler sig og bliver udfordret. Alle 

børn og unge har brug for at udvikle deres sociale, praktiske og 

kommunikative evner – evner som er væsentlige for at opnå 

en erhvervskompetencegivende uddannelse og evner, der 

efterspørges på arbejdsmarkedet. Alt i alt er målet at skabe en 

folkeskole, der ikke kun stimulerer bogligt stærke børn, men 

også de praktisk orienterede.

Undervisningen i 
folkeskolen er for 
ensformig. Tavle-
undervisning uden 
inddragelse og den 
samme type lektier er 
med til at skævvride 
folkeskolen over mod 
et udpræget bogligt 
kompetencesæt. I 
Frit Forum tror vi på, 
at en bedre balance 
mellem boglighed og 
praksisfaglighed vil 
stimulere flere børn 
til at klare sig bedre i 
folkeskolen og i sidste 
ende føre til, at flere 
vælger en erhvervs- 
uddannelse.

PRAKSISFAGLIGHED 
I FOLKESKOLEN

3. KLASSE

“Praksisfaglighed fortjener en langt 
mere fremtrædende plads i skolen, og 
kan bidrage til at løse flere af skolens 
udfordringer. Det er dog vigtigt, at det 
ikke kun bliver som vedhæng til skolens 
kernefag, men integreres i fagene og den 
måde der undervises på. Det vil bidrage 
til at skabe en mere varieret og motive-
rende skoledag for alle elever.”  

- Claus Rosenkrands Olsen, 
Uddannelsespolitisk chef, Dansk Erhverv 
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Som et element i at sikre varierede læringsmetoder og øget 

fokus på praksisfaglighed i folkeskolen skal bevægelse og 

fysisk aktivitet inkorporeres bedre i undervisningen. Det er 

allerede en betingelse, at eleverne i folkeskolen har 45 minutters 

bevægelse om dagen, men en undersøgelse foretaget af VIVE 

viser problemer med udførelsen, selvom lærere og elever er 

positive over for reglen.

Det er skolelederne, der har det overordnede ansvar for at leve 

op til kravet, og i Frit Forum mener vi, at det er positivt, at en 

samfundsbærende institution som folkeskolen pålægges et 

ansvar for folkesundheden i samfundet. Vi ved, at der er over en 

halv million svært overvægtige danskere, og vi ved, at det kun 

er 1 ud af 10 piger og 2 ud af 10 drenge, der får den anbefalede 

times motion om dagen (WHO 2014).

Herudover ligger der også et læringsperspektiv i den fysiske 

aktivitet, da en forbedring af dette vil kunne ændre fokus fra 

boglighed til praktiskfaglighed, samtidig med at læringen bliver 

varieret og forøges. Derudover skal fysisk aktivitet som det 

væsentligste bringe andre kompetencer i spil hos eleverne end 

de klassisk boglige. Dette skal naturligvis være balanceret, 

men det er vigtigt, at folkeskolen også værdsætter fysiske 

kompetencer.

På læreruddannelsen kan man tilvælge faget ‘Bevægelse i 

undervisning’. Dette ønsker vi i Frit Forum at gøre obligatorisk, 

samtidig med at der skal efteruddannes lærere i faget på 

samtlige skoler i Danmark. Slutteligt bør der tages et opgør 

med styringen af, hvordan skolen tilrettelægger de 45 minutters 

bevægelse. Pt. kræves der 45 minutter om dagen, men vi mener, 

at det skal være muligt at måle evt. på ugebasis i stedet for. Det 

vil sikre mere frihed for lærerne og skolelederne.

FYSISK 
AKTIVITET SOM 
LÆRINGSMETODE

4. KLASSE
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Forældre har stor indflydelse på de unges uddannelsesvalg. En 

rapport fra DEA viser, at 51% af unge mener, at deres forældre er 

den største inspirationskilde, når de træffer valg af uddannelse. 

Vejledningen tager typisk udgangspunkt i forældrenes egen 

socioøkonomiske baggrund, og der opstår derfor en skævvridning 

i, hvad forældrene anbefaler deres børn. I Frit Forum mener 

vi, at det er essentielt, at forældrene er klædt på til at kunne 

vejlede deres børn om de forskellige, mulige uddannelsesveje og 

fremtidsudsigterne ved disse. 

Konkret foreslår vi i Frit Forum halvårlige forældremøder, 

hvor uddannelseslandskabet og de forskellige veje, der findes 

efter grundskolen, er på dagsorden. Møderne bør afholdes i 

samarbejde med uddannelsesvejledningen og skolebestyrelsen 

og har til formål at klæde forældrene på til at kunne vejlede 

deres børn bredere og mere retvisende. Til disse møder inviteres 

rollemodeller fra forskellige uddannelsesveje til at holde oplæg 

om mulighederne og fremtidsudsigterne ved at vælge den givne 

vej. Vi tror, at sessioner som disse kan klæde forældrene bedre 

på til samtaler med deres børn, samtidig med at de kan levere 

relevant information på den bedst mulige måde. 

Herudover bør der tages et grundigt kig på selve 

vejlederuddannelsen og sikre, at vejlederne har 

grundigt kendskab til de forskellige uddannelser, både 

erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

KOLLEKTIV UDDANNEL-
SESVEJLEDNING TIL 
FORÆLDRE

5. KLASSE

FO
LK
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O

LEN

Det skal understøttes, at forældrene får kompetencer til 
reelt at kunne vejlede de unge, frem for blot at kunne anbefale 
uddannelsesveje, de selv har kendskab til.

”Forældre spiller en central rolle for deres børns udvikling, og 
dermed også de unges valg af videre uddannelse efter folkeskolen. 
Forældrene kan godt bruge mere viden om de forskellige mulig-
heder for uddannelse, særligt dem de ikke selv har erfaring med. 
Samtidigt er det vigtigt at huske, at forældrerollen primært er  
en omsorgs- og opdragende rolle - der ikke kan erstatte faglige 
eksperter som stifinder i Danmarks uddannelseslandskab.”  

- Rasmus Edelborg, Skole & Forældre
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Ifølge en rapport fra DEA er lærerne vigtige rollemodeller 

for de unge i folkeskolen, når de skal vælge uddannelsesvej. 

Lærerne er bogligt uddannede med en mellemlang videregående 

uddannelse, hvorfor de givetvis vil præge de unge samt 

undervisningen i en boglig retning. Derfor mener vi i Frit Forum, 

at det er afgørende med andre rollemodeller i folkeskolen. 

Vi foreslår derfor et rollemodelsprogram, hvor folkeskolen 

på projektbasis inviterer lokale rollemodeller ind som en del 

af et undervisningsforløb. Undervisningsforløbet kan, som 

indledningsvis præsenteret, være tværfagligt, hvor man har 

forløb i mere end et fag.

En rollemodel er en person fra lokalmiljøet med en relevant 

jobtitel. Det kan være den lokale tømrer, der er med til at 

praksisrette matematikundervisningen, eller en fuldmægtig fra 

kommunen, der bidrager til samfundsfagsundervisningen. Det 

afgørende er, at undervisningen kobles til det virkelige arbejdsliv 

og gøres praksisnær. 

NYE ROLLE-
MODELLER 
I FOLKE-
SKOLEN

6. KLASSE

Praktiske-Pierre 
 starter i udskolingen
Praktiske-Pierre er lige startet i 7.klasse. Det betyder, at 
hans klasse er rykket over på den del af skolen, hvor de store 
børn går. Her oplever han de større klasser komme hjem fra 
brobygningsforløb og fortælle om deres oplevelser på 
erhvervsskolens autoværksted og gymnasiets 
biologilokaler. Han spørger sin klasselærer, hvilken uddannelse 
hun har taget. Hun svarer, at hende og de fleste andre lærere 
har gået på gymnasiet. Pierre ved allerede, at mange fra de 
store klasser også snakker om, at 
de skal på gymnasiet. 
Ingen af de elever, der har 
været på brobygning, 
fortæller om, at de gerne 
vil tilbage på autoværkstedet, 
når de er færdige på skolen.  
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I Frit Forum tror vi ikke på, at vi når i mål med en praksis- 

forandring i folke skolen uden at bringe andre didaktiske 

kompetencer i spil. Med dette menes, at vi skal kigge mod 

erhvervs skolelærerne, der i højere grad underviser med 

slutprodukt og binder læring op på praksis. Denne didaktiske 

kompetence skal introduceres i folkeskolen af flere veje.

I Frit Forum tror vi ikke på, at vi når i mål med en 

praksisforandring i folkeskolen uden at bringe andre didaktiske 

kompetencer i spil. Med dette menes, at vi skal kigge mod 

erhvervsskolelærerne, der i højere grad underviser med 

slutprodukt og binder læring op på praksis. Denne didaktiske 

kompetence skal introduceres i folkeskolen af flere veje. 

På læreruddannelsen skal den erhvervspædagogiske didaktik 

spille en rolle som læringsværktøj. Vi tror på, at den skal 

inkorporeres som et ekstra værktøj i de eksisterende fag, så 

eleverne lærer at tænke praktisk og med slutprodukt inden for 

de i forvejen eksisterende rammer. Her kan der eksperimenteres 

med undervisning af visse fag på erhvervsskolerne. Både som 

en udvidet brobygning, men også for at dække for manglende 

erhvervspædagogiske kompetencer på folkeskolerne.

Dernæst tror vi på, at folkeskoler skal ansætte flere undervisere 

med en erhvervsfaglig underviserbaggrund. Disse skal både 

varetage eksisterende praktiske fag som ‘håndværk og design’ 

og i fag som matematik bistå til praksisrettet læring i samspil 

med de eksisterende lærer. Samtidig skal de også fungere 

som faglige fyrtårn på skolen, der kan levere rådgivning og 

sparring til elever, der har interesse for en erhvervsfaglig 

uddannelsesvej samt andre lærerer, der har behov for hjælp til 

deres undervisning.
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8. KLASSE

ERHVERVSKOMPETENCER

”En folkeskole hvor mere undervisnin-
gen får et højere fokus på det anven-
delsesorienterede og praksisrettede vil 
styrke motivationen hos mange og vil 
samtidig inspirere til et mere reflekteret 
valg af videre uddannelse.” 

- Lars Kunov, Direktør i Danske  
Erhvervsskoler og Gymnasier.
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Siden 2014 er en tredjedel af midlerne til folkeskolernes 

uddannelsesvejledning blevet skåret fra, hvilket har 

medført kollektiv vejledning af de unge. På den måde har 

såkaldt ‘uddannelsesparate’ unge ikke længere ret til 

individuel uddannelsesvejledning og vejledningen af 

‘ikke-uddannelsesparate’ er kraftigt reduceret. 

Det er et stort problem, idet ‘uddannelsesparate’ unge, der er 

usikre på deres uddannelsesmuligheder, ikke udfordres på deres 

umiddelbare ideer. Det kan medvirke til at anspore denne gruppe 

af unge til det naturlige valg, gymnasiet, frem for at reflektere 

over, hvad de er motiverede for. 

Derfor mener vi i Frit Forum ikke, at der bør skelnes mellem 

ressourcer til vejledning af ‘uddannelsesparate’ og ‘ikke-

uddannelsesparate’ unge, idet alle unge bør blive orienteret om, 

hvilke muligheder de har. Det kan ske ud fra en samtale med 

udgangspunkt i den enkeltes evner og motivation. I Frit Forum 

mener vi, at midlerne til uddannelsesvejledning skal tilbageføres 

til 2014 niveauet, så alle børn i grundskolen kan tilbydes 

individuel uddannelsesvejledning.

RESSOURCER 
TIL OBLIGATORISK 
INDIVIDUEL VEJLEDNING

9. KLASSE
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Sommeren 
er forbi, og 
Praktiske-Pierre 
er begyndt i 
9. klasse. 
Samtidig er 
Pierres 
forældre be-

gyndte at spørge 
Pierre, hvad han 

gerne vil, den dag han 
er færdig med skolen. 
Pierre har ikke gjort sig 

de store tanker. Hans forældre 
siger, at man både kan tage på ef-

terskole eller direkte i gymnasiet, 
hvis man føler sig klar til det. Erhvervs-
skole er også en mulighed forsikrer 
de.  Da foråret i det, der er Pierres sidste 
folkeskoleår, begynder, sætter Pierre sin 
signatur på ansøgningen til det lokale gymna-
sium.  Anden prioritet er 10. klasse. Når 
han spørges ”hvorfor gymnasiet?”, har 
Pierre svært ved at svare. Det føles bare  
som åbenlyst, at også Praktisk-Pierre skal 
på gymnasiet. Det skal alle de 
andre jo. 

Praktiske-
Pierre vælger 
uddannelse
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I Frit Forum ønsker vi et uddannelsessy-
stem, der efter folkeskolen spiller bedre 
sammen, gør det nemmere at videreud-
danne sig, og som nemt kan overskues af 
elever i folkeskolens udskoling. Den foran-
dring ønsker vi funderet i tre principper.

1 
Videreuddannelse skal altid være 

en mulighed. En uddannelse 

som SOSU skal give merit til 

sygeplejerskeuddannelsen, som skal 

give merit til lægeuddannelsen. Sådan 

er uddannelsessystemet allerede 

sammensat en række steder, men vi 

mener ikke, at nogen uddannelser bør 

være uddannelsesmæssige stopklodser, 

hvorfor det altid skal være muligt at 

bevæge sig op af den didaktiske stige 

inden for ens fagområde.

2 
Arbejdsmarkedet skal altid være 

en mulighed. Ligesom at det altid 

skal være muligt at videreuddanne 

sig, skal det også være en mulighed 

at træde ud på arbejdsmarkedet efter 

endt uddannelse, hvad end det er efter 

sin Erhvervsakademiuddannelse, som 

Finansøkonom eller sin bachelor i Dansk. 

Arbejdsmarkedet skal være et realistisk 

alternativ til videreuddannelse. 

3 
Vejen efter en erhvervsuddannelse 

skal synliggøres. Mange tror, at 

uddannelsesvejen slutter, når man 

har færdiggjort en erhvervsuddannelse. 

Det er ikke tilfældet. Faktisk er der rig 

mulighed for videreuddannelse efter 

endt erhvervsuddannelse. Det gælder 

bl.a. erhvervsakademiuddannelser og 

flere professionsbachelorer. Det er 

essentielt, at det bliver tydeliggjort for de 

unge, hvilke muligheder man har ved en 

erhvervsuddannelse, og at de ikke lukker 

døre, på den måde mange tror, ved at 

vælge denne uddannelsesvej.

Frit Forum tror på et opgør med den 
måde, uddannelsesveje tænkes i dag. 
Flere skal bevæge sig ind og ud af 
uddannelsessystemet. Vi ønsker, at 
arbejdsmarkedet altid skal stå som reelt 
alternativ til videreuddannelse. Dermed 
bliver uddannelse altid et aktivt tilvalg 
forhåbentligt med rod i den enkeltes indre 
motivation.

UDDANNELSES-
SYSTEMET SKAL 
STRØMLINES

BESLUTNINGEN
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I dag er der forskellige karakterkrav på gymnasierne og 

erhvervsuddannelserne. På gymnasierne er det som 

udgangspunkt 5, og på erhvervsuddannelserne 02.  I Frit 

Forum ser vi positivt på, at der er kommet karakterkrav på 

erhvervsuddannelserne, og vi ønsker at hæve det til 3 for at sikre 

dygtigere og mere motiverede elever. Dette skal sammentænkes 

med et øget praksisrettet fokus i folkeskolen, som allerede er 

beskrevet i dette papir.

Ligeledes bør gymnasiernes adgangskrav også være 3, 

hvilket er de facto gennemsnittet i dag grundet de mange 

dispensationsmuligheder. Når karakterkravet er ens, føler ingen 

unge sig nødsaget til at ‘udnytte’ sit snit, men de kan i stedet 

tage et aktivt og frit valg på baggrund af interesse. Herudover 

håber vi, at en sidestilling af krav kan nedbryde opfattelsen af 

erhvervsskoler som andenrangsuddannelse. 

De unge, der ikke har 3 i gennemsnit, vil have mulighed for 

at tage FGU, 10. klasse eller tage en optagelsesprøve på et 

gymnasium eller en erhvervsskole. Optagelsesprøven skal teste 

den unges forudsætninger for at gå på enten gymnasiet eller 

erhvervsskole og erstatte de nuværende samtaler. 

Herudover mener vi i Frit Forum, at der skal være frit optag på 

erhvervsskolernes grundforløb 1 (GF1). Lige nu er GF1 kun en 

mulighed, hvis man kommer direkte fra folkeskolen. Vi mener, at 

elever fra gymnasiet eller unge, der ikke kommer direkte fra en 

uddannelse, skal have mulighed for et bredt indledende forløb i 

stedet for at søge ind på én bestemt erhvervsretning fra start.

Dog skal man være opmærksom på at forsøge at skabe 

aldershomogene klasser på GF1, for at sikre et godt socialt miljø 

på erhvervsskolerne.

ÆNDRINGER I 
OPTAGEL- 
SESSYSTEM
”Flere skal vælge en erhvervsuddannelse. 
Derfor er jeg glad for, at Frit Forum har 
kastet sig over opgaven om at tænke i  
nye baner for et uddannelsessystemet, 
hvor flere vælger en erhvervsfaglig vej. 
Jeg er helt enig i, at vi skal sikre, at man 
ved at vælge uddannelse åbner nye døre  
– ikke lukker døre. Forslagene om at gøre 
dele af folkeskolen mere praksisrettede er 
meget interessante. Jeg glæder mig til at 
diskutere det, sammen med optag, sko-
lepraktik, mindskelse af frafald og bedre 
erhvervsuddannelser med jer”  

Pernille Rosenkrantz-Theil, 
børne- og undervisningsminister.

FGU OG 
10. KLASSE

Strømlines karakterkravet til 3 på både gymnasie og 

erhvervsskole, vil en større gruppe unge stå uden mulighed 

for at blive optaget på disse uddannelser. Denne gruppe 

ville ofte tidligere være endt på erhvervsskolerne med den 

konsekvens, at det sænkede det faglige niveau og skabte 

et mindre attraktivt studiemiljø. Derfor skal det sikres at 

de ikke bliver tabt i uddannelsessystemet, hvorfor et 

holdbart alternativ er afgørende.

Det alternativ er 10. klasse eller FGU. Disse uddannelser skal 

fungere som sikkerhedsnet for de unge, der ellers vil blive tabt. 

Derfor er det også vigtigt, at der sikres pædagogiske og faglige 

kompetencer til at understøtte de elever, der måske ikke har 

haft de bedste oplevelser med folkeskolen, eller som har nogle 

særlige læringsmæssige behov. 

Det bør nvesteres tilstrækkeligt i 10. klasse og FGU, samtidig 

med at de skal gøres studieforberedende for at understøtte, at 

de unge er klar til at kunne starte på en ungdomsuddannelse 

eller en erhvervsuddannelse efter afsluttet forløb. 
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Det bør være gennemskueligt at vælge og vælge om, når  

man som ung skal finde ud af, hvilken uddannelsesvej man  

vil tage. Derfor bør vores uddannelsessystem indrettes, så  

det understøtter valg og omvalg og er gennemskueligt for  

unge og deres forældre.

Som det er nu, er der strukturer, der modarbejder og 

besværliggør omvalg af uddannelsesveje. For eksempel er 

der et halvt års grundforløb på erhvervsuddannelserne og 3 

måneders introperiode på gymnasierne. Ved at strukturere 

det således, gør vi det sværere for unge at vælge om, hvis 

de tidligt i deres uddannelsesforløb ønsker at skifte til  en 

erhvervsuddannelse fra en gymnasial uddannelse eller omvendt. 

I Frit Forum mener vi, at det skal være gennemskueligt og 

nemt at skifte uddannelse, hvorfor man bør sammentænke 

grundforløbet på erhvervsuddannelserne og introperioderne på 

de gymnasiale uddannelser.

Derfor er Frit Forum positive over for henvisningstaxameteret, 

og at man giver gymnasierne incitament til at hjælpe de unge

på plads på den rette hylde, hvilket sammentænkning af intro- 

og grundforløb også skal hjælpe med. Samtidig mener vi, at 

introklasser på både erhvervsuddannelser og gymnasiale 

uddannelser bør fastholdes, da det giver mulighed for afklaring 

og evt. omvalg. 

INTRO-
PERIODER PÅ 
GYMNASIUM OG 
ERHVERVSSKOLER
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Pierre har gået på 
gymnasiet i snart 
seks måneder. Følelsen 
af at være et nyt sted, 
sommerfuglene i 
maven, nervøsiteten 
ved at indtræde i en 
verden meget større 
end den så vante 
skole, er begyndt 
at ebbe ud. 
Hverdagen 
melder sig. 
Lektiernei introfag som 
Almen sprogforståelse, 
hvor latin er en fast del 
af skemaet, laver ikke 
sig selv mere. Og 
frikvarterne og det 
sociale samvær er i 

stigende grad dét, der 
får Pierre op om 

morgenen.  
Som en 
oversprings-
handling en  
aften, hvor 
lektierne synes  

særligt tunge 
googler Pierre 

byens erhvervs-
skole. Hjemmesiden lader 
ham fortælle, at Introforløbet 
just er forbi, der er 
lukket og slukket, og der 
starter først nye elever igen  
efter sommer. 
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Gode muligheder for praktik er essentielt, hvis vi skal have 

flere og dygtigere faglærte. Derfor anbefaler vi at nedsætte 

en praktikkommission, som skal kulegrave status efter den 

Trepartsaftale 2, indgået under den forrige regering. Simpelt 

fortalt forsøgte man at løse manglen på praktikpladser ved at 

give en økonomisk bonus til virksomheder, der tager elever. De 

tiltag skal der evalueres ordentligt på, selvom vi er skeptiske 

overfor, om de rent faktisk har resulteret i flere praktikpladser 

og ikke bare en yderligere økonomisk bonus til virksomheder, der 

allerede havde elever. 

En af de store problematikker ved erhvervsuddannelserne 

er, at det er vanskeligt inden for nogle områder at skaffe 

en praktikplads. Tal fra Undervisningsministeriet viser, at 

omkring 6000 elever, manglede en praktikplads i februar 2019. 

Samtidig viser en rapport fra VIVE fra 2015, at for mange 

lærere oplever, at der ikke er en klar strategi for samspillet 

mellem praktiksted og erhvervsskolerne. Samtidig er der skabt 

et skadeligt incitament for erhvervsskolerne, da de grundet 

taxameterordningen mister tilskud, når elever kommer praktik. 

I stedet burde de erhvervsskoler, der lykkedes med at finde 

praktikpladser til deres elever, honoreres.

Her kan MARCOD samarbejdet fra Frederikshavn fungere som 

inspiration, hvor en række virksomheder arbejder tæt sammen om 

at tilbyde attraktive praktikforløb for elever fra erhvervsskoler.

Herudover skal skolepraktikken forbedres. Vi ser ikke, at der 

kan sikres en 100% dækningsgrad gennem virksomhedspraktik, 

hvorfor vi må finde et bæredygtigt alternativ. Her skal 

kommissionen også komme med et bud, der gør, at 

elever i skolepraktik ikke er dårligere stillet end elever i 

virksomhedspraktik. Her bør især undervisere på erhvervsskolerne 

inddrages sammen med arbejdsmarkedets parter. 

PRAKTIK- 
KOMMISSION 
& LØFT AF 
SKOLE-
PRAKTIK

I Frit Forum ønsker vi en holdbar løsning, hvorfor der bør 
nedsættes en kommission bestående af regeringen, fagfolk 
og arbejdsmarkedets parter, der skal evaluere på treparts- 
aftalen og drøfte, hvordan flere kan få en praktikplads. 
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TRIN 1 
DET SOCIALE MILJØ

Det sociale miljø er en vigtig 

faktor for de unge, når de skal 

vælge uddannelsesvej. Der er en 

bred antagelse om, at det sociale 

miljø på erhvervsuddannelserne 

er dårligere end på gymnasierne, 

hvilket påvirker unges 

uddannelsesvalg. Samtidig ville 

de unge, ifølge et notat fra DEA, 

være mere tilbøjelige til at vælge 

en erhvervsuddannelse, hvis det 

sociale miljø var mere som på 

gymnasierne. 

For at skabe et godt socialt miljø 

er det essentielt, at de elever, 

der går på uddannelsesstedet, 

er motiverede for at være der. At 

hæve karakterkravet for optagelse 

på erhvervsuddannelserne vil 

være med til at understøtte, 

at det er motiverede og 

studieegnede unge, der bliver 

optaget, og at man derved har 

elever på erhvervsuddannelserne, 

der er interesserede i at være 

der. Dette står i kontrast til før, 

der blev indført karakterkrav på 

erhvervsuddannelserne, hvor de i 

nogle sammenhænge endte med 

at fungere som parkeringsplads 

for unge, der reelt ikke var 

parate til at tage en uddannelse, 

hvilket bidrog til at udfordre det 

sociale miljø.

TRIN 2 
KOMPETENCELØFT

Det kræver fagligt dygtige 

lærere og ledelser, hvis der 

skal opnås høj faglighed blandt 

eleverne. Undervisning med 

undervisningsdifferentiering, 

feedback og praksisrelatering 

er essentielt for kvaliteten 

og udbyttet. I reformen, der 

trådte i kraft i 2015, fremgår 

det, at lærerne og ledelse 

løbende skal kompetenceløftes, 

i form af løbende videre- og 

efteruddannelse bl.a. inden for 

den nyeste pædagogiske og 

IT-didaktiske viden. Ifølge en 

rapport fra VIVE af reformens 

virkninger, får lærerne dog ikke 

de nødvendige kompetenceløft, 

da arbejdspresset er så stort, 

at de ikke har tid og rum til det. 

Derfor mener vi i Frit Forum, at 

reformen skal implementeres 

fuldt ud, samt at ledelserne på 

erhvervsuddannelsernes har 

et ansvar for at sikre, at lærere 

bliver videre- og efteruddannet og 

får mulighed for at implementere 

den nye viden.  I forlængelse 

heraf, skal de lærere, der endnu 

ikke har fået et kompetenceløft, 

have muligheden for dette. Dette 

kræver sandsynligvis en række 

ekstra bevillinger, hvis målet om 

kompetenceløft skal fuldføres.

TRIN 3 
RAMMER FOR 
UNDERVISNING

Det kræver gode 

undervisningsrammer at 

opnå et højt fagligt niveau på 

erhvervsuddannelserne. Det 

er  bl.a. en udfordring på flere 

af landets erhvervsskoler, at 

maskinerne er forældede og 

nedslidte. Besparelser på området 

har resulteret i, at skolerne ikke 

har haft mulighed for at forny 

eller opdatere udstyret. 

Kvalificeret og opdateret 

undervisning har betydning for 

en række vigtige elementer af 

erhvervsuddannelserne. Det 

gælder hvor mange, der vælger 

uddannelserne, hvor stort 

frafaldet er samt at de faglærte, 

der skal ud på arbejdsmarkedet, 

har stærke kompetencer. 

Derfor er det afgørende, at 

der tilbageføres midler til 

erhvervsuddannelserne, så der 

kan sikres gode fysiske rammer 

for eleverne, der går der. 

3 TRIN FOR 
BEDRE ERHVERVS-
UDDANNELSER

”Vi er enige i, at frafaldet 
på erhvervsuddannelserne 
skal sænkes. Der er  
mange komponenter i spil 
her, fx det sociale miljø, 
men for os står og falder 
det med kvaliteten af ud 
dannelserne. Det handler 
om at kunne tiltrække de 
dygtigste lærere og have 
noget fornuftigt udstyr, 
men i vekseluddannelser-
ne handler det i den grad 
også om, at der er styr på 
praktikplads situationen.”

Kasper Palm, forbunds- 
sekretær, Dansk Metals  
uddannelsessekretariat.
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Vi besøger 
Praktiske-Pierre 
et år senere. Han titter hovedet ud under den hævede 
Mazda, som erhvervsskolen har ’fikset’ de seneste 
20 år. På ansigtet har han en enkelt olieplet, der er blevet 
udtværet af Pierres forsøg på at hviske den væk med 
sit ærme. Pierre har gået på 
erhvervsskolen i knap 4 
måneder, 
siden han star-
tede i som-
mers på 
grundforløb 
1. Pierre er 
forsat i 
tvivl om, 
hvad han 
skal 
vælge, 
 når 

Grund- 
forløbet 
slutter, 
men han 
er ikke i 
tvivl om, 
at han er 

havnet det ret-
te sted. Pludselig 
forstår han 
matematik, resten af 
undervisningen giver mening, og han føler 
sig for første gang i sit liv som en af de 
gode elever i klassen. 
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EUX er et tiltag der svarer på den måske største problemstilling 

unge støder på, når de træffer et uddannelsesvalg. Frygten for 

at lukke muligheder. EUX kombinerer en HF med et svendebrev, 

og har dermed potentiale til at introducere de unge, der er usikre 

på, hvor de gerne vil ende, til flere mulige uddannelsesretninger.

Dog ser vi desværre, at langt størstedelen af EUX-eleverne 

på merkantile uddannelser ikke fortsætter på hovedforløbet 

og dropper ud efter den studiekompetencegivende 

del af uddannelsen. Ifølge Undervisningsministeriets 

beregninger fortsatte 26% på hovedforløbet mod 58%, 

der valgte ikke at fortsatte på hovedløbet og praktikken 

(Undervisningsministeriet 2019). 

Vi ønsker ikke, at EUX-uddannelserne skal være et HF-light, og 

det bør ikke være et smuthul til videregående uddannelser. Vi er 

generelt bekymrede for, at elever der, har gennemgået 20-ugers 

grundforløb og et enkelt studiekompetencegivende år, har fået 

eksamensbevis tilsvarende en toårig HF-uddannelse.

Derfor foreslår vi, at man ændrer strukturenpå den merkantile 

del af EUX uddannelsen, så den ikke er delt op i to separate 

blokke, men at disse i stedet sammenkobles, ligesom den 

tekniske EUX, således at man tvinges til at fuldføre de fire 

år, inden man står med sit svendebrev og sin studenterhue i 

hånden. Samtidig skal der investeres i kendskabet til EUX, og 

man må overveje, hvor man kan etablere EUX uddannelser på 

eksisterende gymnasier eller erhvervsskoler.

EUX - 
FRAFALDET 
SKAL 
SÆNKES
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Før finanskrisen var campustænkning på 

ungdomsuddannelserne øverst på dagsordenen hos de 

fleste uddannelsesinteressenter. Selvom ideen ikke er 

forsvundet fuldstændig, vil vi i Frit Forum dog gerne foreslå, 

at tankerne tages op til overvejelse igen. Ideen er, at gymnasier, 

erhvervsskolerne, EUD, EUX, 10. klasse, FGU m.fl. samles 

geografisk til én lokation - allerhelst under ét tag. I dag må 

Learnmark i Horsens stå som det bedste eksempel, selvom 

de ikke har en STX. 

Vi mener, at ideen er god af flere årsager. Den vigtigste er, at 

man via sit uddannelsesvalg ikke risikerer at sige farvel til nogle 

venner, der udgør en vigtig social kerne. Det problem er muligvis 

ikke det største, hvis man, som 70% gør, vælger et gymnasium, 

men hvis man i stedet vælger en erhvervsuddannelse eller 

har brug for et år på FGU, kan man hurtigt føle sig distanceret 

både fysisk og uddannelsesmæssigt. Det tror vi, at en 

campustænkning kan afhjælpe, selvom det absolut ikke må 

betyde centralisering af uddannelser. 

Der er dog en række udfordringer, hvor den geografiske er 

den største. Det er både dyrt og omstændigt at opføre store 

campus, der skal kunne rumme mange forskellige uddannelser 

og mange elever på samme matrikel. Dog findes der en del 

potentielle lokationer rundt om i Danmark, hvor et reelt 

ungdomsuddannelsescampus ville kunne etableres, da man 

allerede tidligere har tænkt lignende. Slutteligt bør det overvejes 

at tilbyde institutioner en økonomisk gevinst for at fusionere, 

samtidig med at man regionalt kunne planlægge efter dette 

princip, når man etablerer nye uddannelser eller rykker rundt 

på nuværende. 

UNGDOMS- 
UDDANNELSER 
PÅ ÉT 
CAMPUS

Herudover vil campusmodellen kunne danne basis for lærer- 
og ledelsessamarbejde på tværs af uddannelser samt bedre 
mulighed for at ’hoppe’ fra én uddannelse til en anden, hvis 
man som elev skulle ombestemme sig. 
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Citater i dette katalog er 

ikke udtryk for politisk 

opbakning, men derimod 

faglige indspark til emnet


