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Desk resesarch af danske studier om restgruppen 

Praktikpladser - fejl-
agtig tilgang 

Forslaget fra Epinion om, at der mangler belysning af, hvad der kan 

gøres for at sikre bedre match af praktikpladssøgende på erhvervsud-

dannelserne og praktikpladser, så færre elever er tvunget ud i ufrivillige 

pauser, bygger på en fejlagtig tilgang til praktikpladser og praktikplads-

søgende. Der er pt. omkring 200 elever, der ikke kan fortsætte på de-

res hovedforløb, fordi de ikke har en praktikplads i en virksomhed og 

fordi de har valgt en uddannelse uden skolepraktik. Alle andre praktik-

pladssøgende kan fortsætte deres uddannelse med praktik i et praktik-

center og herfra søge en praktikplads i en virksomhed.  En tidligere un-

dersøgelse fra Undervisningsministeriet har vist, at kun 2 pct., af dem, 

der gennemfører en erhvervsuddannelse, ikke har været i virksom-

hedspraktik. DA mener derfor, at Epinion skal præcisere afsnittet, før-

end rapporten bliver offentliggjort. 

Det er muligt at få job I Epinions oversigt fremgår, at det kan være svært at finde beskæfti-
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som ufaglært gelse som ufaglært, hvis man alene har grundskolen. DA er ikke enig i 

denne påstand og har svært ved at se, at Epinion har dokumentation 

for denne påstand.  DA mener, at dette afsnit bør udgå eller præcise-

res, førend rapporten bliver offentliggjort. 

  Tværtimod er der i dag en række stillinger omkring mindsteløn-

nen, som virksomheder har svært ved at besætte. Det hænger 

sammen med, at ikke tilstrækkeligt mange herboende får til-

strækkeligt ud af at tage et job, der bliver aflønnet omkring mind-

stelønnen. Samtidigt bliver mange unge vurderet til ikke at være 

jobparate og dermed ikke en del af arbejdsstyrken. Unge ikke ar-

bejdsmarkedsparate modtager en højere ydelse end jobparate i 

form af, at de modtager et aktivitetstillæg, hvilket heller ikke øger 

incitamentet til at tage et job til omkring mindstelønnen.   

 Tværtimod bliver personer uden erhvervskompetencegivende ud-

dannelse ansat, og på mange forskellige niveauer på arbejdsmar-

kedet. Se evt. DA’s Arbejdsmarkedsrapport 2013, tabel 3.1. og 

3.2. 

 Generelt finder DA, at flere af de elementer, som Epinion påpeger som 

mangelområder bærer præg af, at unge bliver klientgjort i stedet for at 

blive gjort til deres egen vigtigste. DA er derfor enig i, at disse elemen-

ter ikke indgår i den analyse, som formandsskabet foreslår.  

 

AD 3 Drøftelse af analysebehov pba. desk research 

DA mener Det overordnede formål for DA med at iværksætte en undersøgelse af 

effekten af forberedende tilbud er, at unge får kvalifikationer, der kan 

anvendes på arbejdsmarkedet, så Danmark får flere kvalificerede fag-

lærte fremover. DA er enig i formandsskabets prioritering af, at der er 

behov for særligt at få ny viden om, hvad Danmark kan lære af andre 

lande, og der mangler solid viden om effekten af de forberedende til-

bud.  

 Overordnet er det dog vanskeligt helt at danne sig et indtryk af, hvad 

det er undersøgelsen vil belyse. DA mener samtidigt, at det er nødven-

digt at udvide analysen, hvis det skal lykkes at have et solidt funda-

ment for anbefalinger.  

 
Bemærkninger til sammenligninger med lande, som vi normalt 

sammenligner os med.   

  Kan formandsskabet oplyse, hvilke lande der skal indgå i analy-

sen? DA har tidligere anbefalet, at det kunne være Tyskland, Hol-

land og Schweiz. 

  DA foreslår, at det også indgår i analysen over andre lande, hvilke 

evt. adgangsbetingelser, der er til ungdomsuddannelser i andre 

lande.  
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  DA foreslår, at det indgår i analysen, at indretningen af folkesko-

len kan spille en rolle i forhold til andelen af unge, der er i ”rest-

gruppen”. Herunder om tiltag i folkeskolen er særligt effektive til 

at samle elever op, der ellers ville forlade folkeskolen og ende i 

restgruppen.  

  DA foreslår, at der bliver præciseret en række indikatorer, som 

bliver undersøgt, hvordan andre lande klarer sig. F.eks. størrelsen 

af gruppen, resultater af indsatsen på unges kompetencer, hvor-

dan fag tilrettelægges så de er erhvervsrettede, og overgangen til 

uddannelse og job. 

  DA foreslår, at det undersøges, hvilken gennemsigtighed andre 

lande har i data om unge.  

 
Bemærkninger til den del af effekten af de forberedende tilbud: 

 DA mener, at det er nødvendigt at udvide undersøgelsen eller sikre, at 

flere elementer indgår som en del af undersøgelsen, hvis det skal være 

muligt for rådet at komme med anbefalinger på et senere tidspunkt til, 

hvordan flere personer ender op med at erhverve kompetencer, der kan 

blive anvendt på arbejdsmarkedet/ikke ender op med at være offentligt 

forsørget.  

 Målgruppen. Det er ikke tilstrækkeligt, at kun produktionsskoler og AVU 

bliver undersøgt.   

10. klasse skal indgå  DA foreslår, at analysen omfatter 10. klasse. 10. klasses formåls-

paragraf er klar og afgrænsende, men reelt bliver der optaget 

mange elever uden for målgruppen. Det betyder, at der årligt er 

et stort forbrug på 10. klasse, som kunne anvendes bedre i ud-

dannelsessystemet. Viden om 10. klasse kan bygge videre på 

EVA’s undersøgelser heraf. 

Overgang til beskæf-

tigelse skal indgå 

 DA foreslår, at det indgår som et tema, at ikke alle vil have fordel 

af at fortsætte med uddannelse, men at der kan være andre veje 

at opnå kompetencer på. Derfor har DA tidligere foreslået, at mu-

lighederne for at opnå kompetencer via AMU indgår. For nogle kan 

beskæftigelse være det, som skal til for, at personen ikke ender 

på offentlig forsørgelse senere i livet. F.eks. har 2/3 af de beskæf-

tigede ufaglærte f.eks. en arbejdsmarkedsuddannelse, jf. DA’s 

strukturstatistik 2012.  

 Metode 

  DA foreslår, at kvantitative analyser prioriteres over kvalitative 

undersøgelse, med det formål at skaffe så solid viden som muligt 

om effekten af tilbuddene. DA mener ikke, at en panelundersøgel-

se skal prioriteres.   

 Indhold 
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  DA foreslår, at det bliver præciseret, at aspektet faglighed forstås 

således, at det undersøges, om tilbuddene er erhvervsrettet til-

strækkeligt til at lette overgangen til videre job eller uddannelse, 

dvs. målrettet tilstrækkeligt i forhold til de uddannelser, som til-

buddene er rettet i mod. 

 Organisering 

  DA foreslår, at kommunernes brug af tilbuddene undersøges 

nærmere, jf. at SFI’s undersøgelse af, at tilbuddene i overgangen 

viste, at kommunerne anvender tilbuddene meget forskelligt.  

 DA foreslår, at kommunernes incitamenter til at benytte forskelli-

ge tilbud bliver kortlagt.  

I forhold til unge med indvandrerbaggrund har KL, LO og DA gjort 

en række erfaringer i et konkret projekt, vip4U.dk. Læren herfra 

er bl.a., at kommunernes interne håndtering af unge med indvan-

drerbaggrund er afgørende for at fastholde fokus på at få unge 

gjort klar til uddannelse eller job. Erfaringerne peger desværre på, 

at kommunernes forskellige forvaltninger har svært ved at yde en 

koordineret indsats, og det manglende samarbejde derved bliver 

en barriere for at bringe de unge hurtigt videre. 

  DA foreslår, at det bliver præciseret, at undersøgelsen på institu-

tionsniveau bliver gennemført som en benchmark af skolernes re-

sultater. Det skal være muligt at se forskellen i forhold, hvordan 

institutionerne klarer sig, når det måles på elevernes resultater og 

overgang til videre uddannelse og job. Det bør sikres, at det er 

muligt at sammenligne institutionernes resultater på tværs af for-

skellige institutioner.  

  DA foreslår, at det bliver præciseret, hvad der menes med at un-

dersøge ”ledelse”. Som minimum skal det indeholde et fokus på, 

om det er resultatorienteret i forhold elevernes resultater. 

 Andet 

  DA foreslår, at ydelser til unge i forberedende og ydelser i be-

skæftigelsessystemet indgår som et element, der kan påvirke den 

enkelte unges incitament. DA foreslår, at institutionernes økono-

miske incitamenter bliver gennemgået, og det bliver overvejet, 

hvorvidt de medvirker til at øge effektiviteten af tilbuddene. 

  Generelt er danske unge ældre end i andre lande, når man går i 

gang med uddannelse/er færdiguddannet. Analysen bør sætte 

særligt fokus på, hvordan helt unge, der lige har forladt folkesko-

len, kan komme i gang med det samme og ikke cykle rundt i for-

skellige tilbud og ende i beskæftigelsessystemet. 

 
Et par konkrete anbefalinger om tilbud i overgangen: 
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DA anbefaler  Kun unge i målgruppen for 10. klasse skal kunne begynde 10. 

klasse. Andre unge skal selv finansiere 10. klasse på en eftersko-

le. Der skal være en obligatorisk afgangseksamen fra 10. klasse.  

  Erhvervsgrunduddannelsen, den kombinerede ungdomsuddannel-

se og aktiviteterne på produktionsskolerne skal samordnes i en 

fælles ramme.  

  Det skal være muligt at anvende AMU-forløb i opkvalificeringen af 

unge også under 18 år. Der etableres – eventuelt forsøgsvis – 

AMU-uddannelsespakker, som uddannelsesmulighed for unge med 

svage uddannelsesforudsætninger.  

  Jf. Epinions rapport side 42 skal der etableres et bedre datagrund-

lag.  

 
Forslag til tema  

 Et tema, der ikke pt. fremgår af formandsskabets eller Epinions rapport, 

er unge, der godt nok gennemfører gymnasiet, men ikke senere opnår 

erhvervsrettede kompetencer/finder job. Det bør indgå i analysen eller 

behandles af rådet på et senere tidspunkt, hvordan det kan sikres, at 

disse unge i stedet opnår erhvervsrettede kompetencer. 

 

 

AD 4 SFI-rapporten ”Forberedende tilbud og over-
gang til ungdomsuddannelse 

DA mener SFI’s undersøgelse viser, at nogle af de tilbud, som unge kan deltage i 

for at rette op på manglerne, ikke nødvendigvis øger sandsynligheden 

for at få en ungdomsuddannelse efterfølgende. Det giver desværre ind-

trykket af, at det er spild af penge og de unges tid.  

 Det er ærgerligt, at SFI ikke har undersøgt brugen af 10. klasse og 

AMU, som er et målrettet tilbud til unge, der kan give de unge kompe-

tencer, som kan blive anvendt direkte på arbejdsmarkedet. Derfor har 

DA foreslået under pkt. 3 på dagsorden, at 10. klasse og AMU-

muligheder bliver undersøgt nærmere. 

 Rapporten viser også, at der er behov for at se på, hvordan kommuner-

ne anvender tilbuddene til de svage unge. Det er dog ikke helt klart, om 

det er et element, der indgår i formandsskabets overvejelser. I hvert 

fald indgår de ikke i formandsskabets anbefalinger fra den 7. maj til 

ministeren.  

 Konkrete bemærkninger til formandsskabets anbefalinger i brevet af 7. 

maj 2015: 

  DA er enige i formandsskabet, at der er brug for at kigge på fi-

nansiering af tilbuddene. Ligesom DA er enig i, at der er behov for 
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at se på, om institutionerne lever op til formålet om, at de skal 

være et skridt på vejen til uddannelse eller beskæftigelse.  

  DA er enig i, at der er behov for at stille krav til institutionerne. 

DA mener, at kravet også skal omfatte elevernes resultater, og 

hvorvidt eleverne kommer videre i job og uddannelse.   

 

 


