
Referat af 2. møde i Rådet for Ungdomsuddannelser  
mandag d. 29. juni 2015  

kl. 13.00 – 16.00, Fægtesalen, Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 26 
 

Til stede:  
Formandskab:  
Katherine Richardson (formand), Noemi Katznelson, Kirsten Holmgaard, Dorte Fristrup, Sune Agger, 
Trine Ladekarl Nellemann 
 
Rådets øvrige medlemmer: 
 
Martin Liebing Madsen FTF 
Ronald Karlsen Akademikerne 
Annette Nordstrøm Hansen Gymnasieskolernes Lærerforening 
Anne-Birgitte Rasmussen  Danske Gymnasier 
Verner Rylander Lederforeningen for VUC 
Peter Enevold Danske Erhvervsskoler – Lederne 
Troels Brandt  Forstanderkredsen for Produktionsskoler- og højskoler 
Valdemar Rømer Erhvervsskolernes Elevorganisation 
Mads Brix Baulund  Danske Handicaporganisationer 
Berit Toft Fihl Dansk Arbejdsgiverforening 
Christoffer Jørgensen  Handelsskolernes Lærerforening/Uddannelsesforbundet 
Lasse Sjøbeck Jørgensen  Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 
Sally Morks Landssammenslutningen af Handelsskoleelever  
Marianne Ping Huang  Danske Universiteter 
Anders-Peter Østergaard Rådet for Børns Læring  
Conni Simonsen Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser 

 
UVM: Lars Mortensen, Steffen Jensen, Sanne Munk Hansen (referent) 
 
Eksterne deltagere: 
Beatrice Schindler Rangvid,  SFI 
Thomas Yung Andersen Epinion 
Christian Eg Sloth Epinion 
Thea Lund Jakobsen Epinion 

 
 
1. Velkomst ved formanden 
Formanden orienterede om dagens program og oplyste, at hun har bedt om et møde med minister for 
børn, undervisning og ligestilling, Ellen Thrane Nørby for at orientere om Rådet arbejde.   
Formanden opfordrede rådet om at indsende deres skriftlige kommentarer til Epinions desk research-
vedrørende det fremtidige analysebehov i forhold til at de unge, der inden for syv år efter afsluttet 9. 
klasse ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. 
  



 
 
2. Desk research af danske studier om restgruppen   
(Bilag 1. Epinions rapport) 
Epinion præsenterede deres desk research og fremlagde deres anbefalinger til fremtidige analyser: 
 

• Viden om restgruppens helbredsmæssige tilstand.  
 

• Metaanalyse og syntetisering af de relativt mange (ofte kvalitativt funderede) arkety-
per/typologier/profiler/grupperinger, som på én gang søger at indfange og vise kompleksteten 
i restgruppen og samtidig forenkle denne, så et seriøst analytisk arbejde muliggøres.  
 

• Design og implementere longitudinale undersøgelser (panelundersøgelser) med omkostningsef-
fektive dataindsamlingsstrategier, der kombinerer forskellige dataindsamlingsmetoder samt at 
koble data til registrene i Danmarks Statistik.  
 

• Drengene, særligt drenge af anden etnisk herkomst, er overrepræsenteret i restgruppen, det 
samme gælder for frafaldet på erhvervsuddannelser og andre ungdomsuddannelser. Der synes i 
den sammenhæng, at være behov for yderligere viden om drengenes motivation for uddannelse, 
samt hvad der kan gøres for i højere grad at imødekomme drengenes særlige behov i uddannel-
sessystemet.  
 

  
 
3. Drøftelse af analysebehov på baggrund af desk research 
(Bilag 2. Formandsskabets umiddelbare overvejelser) 
Formandsskabet fremlagde de to emneområder, som de mente kunne være givtigt at undersøge nærme-
re: 

1. Det internationale perspektiv 
2. Effekten af de forberedende tilbud 

 
 
4. Drøftelse af analysebehov på baggrund af desk research (fortsat) 
Der var generel opbakning i Rådet for analyseoplægget. Dog var der flere medlemmer, der mente, at en 
undersøgelse af effekten af de forberedende tilbud burde prioriteres over en undersøgelse af det inter-
nationale perspektiv. 
  

• Proces fremadrettet: Formandskabet kigger på analyseoplægget i lyset af kommentarer fra 
drøftelsen. Dette med henblik på at lave et nyt og mere udfoldet oplæg, der sendes i udbud.  

•  
5. SFI-rapporten ”Forberedende tilbud og overgang til ungdomsuddannelse” 
(Bilag 3. SFI rapport 
Bilag 4. Slides fra SFI 
Bilag 5. Undervisningsministerens brev af 27/4-15 
Bilag 6. Formandsskabets svar af 7/5-15) 



 
• Forslag om, at formandskabet indkalder til eventuelle nye temaer som løbende registreres med 

henblik på kommende drøftelser. Formanden var enig og sekretariatet tager derfor imod forslag 
til analyser til rådets videre arbejde. 

 
6. Gensidig orientering 
Formanden opfordrede medlemmerne til at indsende materiale og information, som man mener, kan 
være af interesse for andre rådsmedlemmer.  
 
7. Eventuelt 
 
Næste møde forventes afholdt 14. december 2015 kl. 11.00 – 13.00. 
 
 
Appendiks: Bemærkninger til mødet de 29. juni 2015 er efterfølgende indsendt af: 
 
DA 
HL (Handelsskolernes Lærerforening) 
FTF 
LO 
Uddannelsesforbundet 
VUC 
 
 
 


