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Handelsskolernes Lærerforenings skriftlige bemærkninger til mødemateriale vedrørende mødet i Rådet 

for Ungdomsuddannelser den 26. juni 2015 

 

Med reference til formandsskabets skrivelse af 12. juni 2015 til medlemmerne af Rådet for 

Ungdomsuddannelser, fremsender Handelsskolernes Lærerforening (HL) hermed sine bemærkninger. 

 

HL’s bemærkninger indeholder dels overordnede kommentarer, dels kommentarer, der knytter an til de 

enkelte dagsordenspunkter.   
 

Overordnede kommentarer 

HL glæder sig over, at der nu er sat fokus på den såkaldte restgruppe-problematik såvel som på effekten af 

de eksisterende forberedende tilbud. HL er således enig med såvel den afgående undervisningsminister 

som formandsskabet i, at det er afgørende vigtigt, at unge mennesker får mulighed for at udnytte og 

udvikle deres potentiale ift. uddannelse og beskæftigelse.  

 

HL kvitterer for den udmærkede desk research foretaget af Epinion. Med undersøgelsen opnås en vigtig 

viden om de unge, som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse eller opnår tilknytning til 

arbejdsmarkedet. Rapporten giver et fint rids over de forskellige tilgange til identificering af restgruppen 

gennem årene samt et godt overblik over den viden og de videnshuller, der kan udledes af hidtidige 

analyser. Rapporten peger således på nogle oplagte temaer, der bør undersøges eller belyses nærmere.  

 

SFI’s rapport udgør ligeledes interessant læsning, men er pga. undersøgelsesmetoderne behæftet med 

store usikkerheder. HL henviser i øvrigt til FTF’s skriftlige svar. 

 

Kommentarer til pkt. 3 – Epinions rapport 

På baggrund af Epinions rapport finder HL, at det er nødvendigt at undersøge restgruppens helbreds- og 

sundhedsmæssige forhold samt evt. misbrugsproblemer yderligere. Det er vores umiddelbare opfattelse, at 

gruppen af unge, som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse eller opnår varig tilknytning til 

arbejdsmarkedet, for en ganske stor dels vedkommende er præget af diverse fysiske og især psykiske 

diagnoser, som påvirker de unges evne til at forblive i varige uddannelses- og arbejdsmarkedsaktiviteter. 

 

HL finder det afgørende for den fremtidige afdækning af indsatsen overfor de, som ikke gennemfører en 

ungdomsuddannelse inden for et adækvat tidsrum, at man foretager en diskursændring, således at 

gruppen fremover betegnes ”restgrupperne”. En sådan diskursændring vil medføre, at man kan isolere de 
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unge, som ellers udgør en meget kompleks enhed, i forskellige grupper – både i relation til identifikation af 

de enkelte gruppers behov, og i relation til de forskellige tillbuds effekt overfor de enkelte restgrupper. 

 

I rapporten nævnes det, at der er relativt store regionale og kommunale forskelle på de forberedende 

tilbuds effekt overfor restgrupperne. HL finder det helt oplagt, at man nærmere undersøger, hvilke forhold, 

der afgør, hvad der virker bedre i én region frem for en anden. Her må der tages udgangspunkt i en analyse 

af best practise – ligesom det vil være oplagt at overveje, hvilke andre effekter der spiller ind på 

succesraten i regionerne. Her tænkes f.eks. på uddannelsesdækningen i området, vejledningsindsatsen i 

den enkelte region – herunder samspils- og overgangsforhold, andre kommunale understøttende indsatser, 

regionens infrastruktur osv. 

 

Om end HL kan se udmærkede perspektiver i at undersøge det internationale perspektiv, sådan som 

formandsskabet foreslår, finder HL det vigtigere, at det prioriteres at undersøge de nationale forhold først. 

Dette ikke mindst fordi kompleksiteten af en eventuel international komparativ undersøgelse formentlig vil 

være af sådan art, at undersøgelsens resultater vil være behæftet med alt for stor usikkerhed. 

 

Kommentarer til pkt. 4 – SFI’s rapport 

Umiddelbart efterlader SFI’s rapport et ikke særligt flatterende billede af de nuværende forberedende 

tilbud, men det må dog også nævnes, at SFI’s rapport efterlader en del spørgsmål for så vidt angår 

metodikken i undersøgelsen. På den baggrund finder HL det betænkeligt, hvis man forhastet drager 

konklusioner, som medfører reduktion af de nuværende tilbud. 

 

Når det er sagt, er det dog interessant, at der ikke kan identificeres helt store effekter af de nuværende 

forberedende tiltag, hvilket i nogen grad lægger op til, at man overvejer, om udbuddet af tilbud er det 

rigtige. Dog kræver en sådan klarhed i konklusionen, at effekten af de enkelte tilbud – muligvis helt ned på 

institutionsniveau undersøges nærmere. 

 

På baggrund af undersøgelsens foreløbige resultater anbefaler HL dog, at man – evt. på forsøgsbasis - 

overvejer at udvikle tilbud, som øger fokus på samspillet og overgangen mellem det forberedende tilbud og 

den efterfølgende ungdomsuddannelse. Her kunne det f.eks. være oplagt at kigge på, om tilbuddene ikke 

med fordel burde forankres på de skoler og uddannelser, som de forberedende tilbud sigter mod. Ved at 

placere de forberedende tilbud på de enkelte ungdomsuddannelsesinstitutioner opnås desuden en langt 

større sammenhæng mellem de forberedende tilbud og de enkelte ungdomsuddannelser, hvorfor eleven 

kan opleve en væsentlig mere smidig overgang i uddannelsesforløbet. 

 

Kommentarer vedr. pkt. 6 

Det er HL’s opfattelse af eud-reformen vil medføre en markant forøgelse af restgruppernes volumen. Det 

skyldes til dels de indførte adgangskrav, men i høj grad også de voldsomt øgede overgangskrav. Arbejdet 

med at udvikle og udbyde relevante forberedende tilbud er i dag henvist til uddannelsesinstitutioner, som 

ikke har et klart erhvervsuddannelsessigte, og det mener HL er en væsentlig mangel, hvis både den 

foregående og nuværende regerings målsætning om at øge optaget på erhvervsuddannelserne skal nås. 
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I den forbindelse har HL ved en tidligere lejlighed konkret foreslået, at der udvikles en erhvervsrettet AVU-

lignende model. Dette tilbud ville sikre, at der eksisterer et udbredt forberedende tilbud specifikt rettet til 

eud-området – og kunne oplagt placeres direkte på erhvervsskolerne uden nævneværdige udviklings- eller 

implementeringsomkostninger. 

 

Behovet for grundige drøftelser vedrørende uddannelsesområdet understøtter en vis kadence i 

mødeaktiviteten i RUU, hvorfor HL i øvrigt gerne vil benytte sig af lejligheden til at genfremsætte forslag 

om, at rådet mødes oftere end hvert halve år. 

 

Med venlig hilsen 

 

Christoffer Jørgensen 

Formand   
 


