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LO’s skriftlige kommentarer til 2. møde i Rådet for 
Ungdomsuddannelser mandag den 29. juni. 

Kommentarer til Epinions rapport ”Desk resesarch af danske 

studier om restgruppen” 

Det er en god oversigt over de eksisterende rapporter, der her foreligger. Der er hermed 

samlet et overblik over den eksisterende viden og der er relevante bud på, hvilke yderligere 

områder, der savner belysning. 

Det er naturligvis svært at forholde sig samlet til hele det omfattende område, som 

rapporten dækker. LO vil derfor begrænse sig til her at fremhæve to af de områder i 

rapporten, som vi især finder interessante, ikke mindst i forhold til de fremtidige 

diskussioner i Rådet: 

Det er for det første de forsøg på beskrivelser af målgruppen, som findes i afsnit 4: 

På tværs af de til i dag fremlagte analyser er det tydeligt, at der er tale om en meget 

forskelligartet og sammensat målgruppe. Det kræver bedre og mere afgrænsede 

beskrivelser at komme tættere på de enkelte dele af målgruppen. Det er nødvendigt, hvis vi 

skal have skabt bedre og mere målrettede tilbud til flere af disse unge – fx blandt drengene 

med udenlandsk herkomst – at vi har en bedre viden om fx, hvordan det kan være, at de 

efter fuldført folkeskole stadig ikke ser uddannelse som en mulighed, og om hvilke typer af 

mere praktisk orienterede tilbud, der faktisk vil kunne motivere og fastholde dem. 

Dernæst vil det være godt at få taget hul på diskussionen af, hvad der skal skabe 

motivation hos de unge, der ikke ”har hænderne skruet godt på”. Det er desværre ikke alle 

unge, der, hvis de ikke er særlig bogligt anlagte, så til gengæld kan ”kompensere” ved at 

være meget praktisk anlagte. For disse mere praktisk anlagte er perspektiverne i nogle af 

de eksisterende tilbud, der netop tager udgangspunkt i det praktiske, ganske oplagt – men 

for den øvrige gruppe mangler der viden om mulighederne for at motivere og fastholde i 

uddannelse. 

Det er for det andet samspilsproblematikkerne, som findes i afsnit 6:  

LO finder, at begge rapporterne til dagens møde bekræfter, at de forskellige styrings- og 

finansieringsmekanismer i de forskellige dele af uddannelsessystemet er med til at skabe 

problemer og barrierer for de unges overgange. Her mangler der i den grad såvel bedre 

undersøgelser som egentlige forslag til, hvordan vi sikre bedre samspil – fx mellem statslig 

og kommunal styring og mellem de forskellige uddannelsestilbud. Det gælder såvel på det 

overordnede niveau som ned på individniveau, hvordan vi sikrer, at den enkelte unge ikke 

falder igennem i overgange mellem to forskellige tilbud.  

Der er derudover i dagsordenen i denne forbindelse spurgt om specifikke kommentarer til 

spørgsmålet om, hvordan rådet skal gå videre med spørgsmålet om restgruppen? Her har 

formandskabet spillet ud ved at pege på to områder: (1) Det internationale perspektiv og 

(2) Effekten af de forberedende tilbud (forstået som produktionsskoler og avu). 



 

 

2 

LO forstår baggrunden for forslagene, men har dels som det fremgår ovenfor nogle andre 

prioriteringer, dels et par konkrete forbehold over for formandskabets forslag: 

Det internationale er altid spændende og relevant – men som oftest meget krævende og 

langsigtet, før man får fundet ud af, hvad der knytter sig til en række specifikke faktorer i 

landenes øvrige uddannelses- og arbejdsmarkedssystem (fx hvordan øvrige uddannelsers 

adgangskrav er, hvilke opdelinger der evt. er i grundskolen, etc.).  

Derfor er det i vor opfattelse en både meget ressourcekrævende og usikker vej at gå. 

LO kan bedre tilslutte sig forslaget om at se tættere på produktionsskoler og avu; men her 

skal man i givet fald ikke alene se meget på de konkrete deltagere og den konkrete skole, 

men også på rammebetingelserne (uddannelsesprogram, finansiering/styring, mv. på den 

enkelte skole).  

Kommentarer til SFI-rapporten ”forberedende tilbud og overgang til 

ungdomsuddannelse”  

 

LO finder, at denne meget tekniske rapport er et godt bud på at få skabt mere viden på 

baggrund af egentlige effektanalyser. LO opfatter rapporten som et første skridt i denne 

retning, idet rapporten dels selv peger på en række begrænsninger i så henseende, dels at 

rapporten skal vurderes i sammenhæng med områdets kompleksitet. LO finder således, at 

det på den ene side er et meget varieret udbud af tilbud, der bunkes sammen – og nogle af 

dem skal nok betragtes lidt anderledes end de øvrige (fx er der jo stor forskel på 

produktionsskoler og ordblindeundervisning). På den anden side er der formentlig en 

række andre tilbud af såvel uddannelses- (daghøjskoler/10.klasser/ungdomsskoler/etc.), 

som ikke-uddannelsesmæssige (forskellige sociale tilbud) tiltag, der også spiller en rolle 

for denne målgruppe og som ikke er medtaget her. Derfor skal resultaterne også bruges 

med stor varsomhed i forhold til at konkludere om ”effekt”.  

Selv med disse forbehold ser LO dog nogle ret klare tendenser i den foreliggende rapport, 

og har især fæstnet os ved to overordnede konklusioner: 

For det første, at der er meget store kommunale forskelle i, hvad de unge bliver tilbudt. Der 

er så at sige for en ung i målgruppen dobbelt så stor sandsynlighed for at få et tilbud i 

nogle kommuner frem for i andre. 

For det andet ser det meget overordnet ud til, at effekten af tilbuddene samlet set er meget 

begrænset – men hvis der er noget, der har effekt, så er det sandsynligvis på 

produktionsskolerne, det foregår. Der er naturligvis som nævnt store forbehold for denne 

effekt konklusion, men det peger i hvert fald på, at her er noget, der skal ses nøjere på – og 

at meget tyder på, at vi skal gøre tilbuddene bedre. 

Endelig skal LO for god ordens skyld pege på, at rådet ikke må glemme 

erhvervsgrunduddannelsen – egu – fordi den nemt kan falde mellem to stole:  

Enten at blive betragtet som en særlig foranstaltning for en mindre gruppe eller at være en 

del af det ordinære tilbud – uden at nogen af delene er helt dækkende. Det betyder derfor 

ofte, at egu glemmes eller overses. LO mener tværtimod, at man skal se meget mere på 

mulighederne for at udvikle egu til et centralt tilbud til en stor del – men ikke alle – i denne 

målgruppe. 


