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Forord 

Det danske erhvervsuddannelsessystem, som er baseret på vekseluddannelsesprincippet, 
udpeges ofte som værende et af de bedste i verden.  

Det er dog et faktum, at efter den finansielle krises indtog i Danmark har erhvervsuddan-
nelsessystemet været under voldsomt pres. En af de vigtigste årsager hertil er det selv-
samme vekseluddannelsesprincip, som forudsætter, at virksomhederne stiller et tilstræk-
keligt antal praktikpladser til rådighed. Dette har ikke kunne indfries i 2009. 

2009 var året, hvor overskriften ”praktikpladskrise” var aktivt på dagsordenen hos Rege-
ringen, i Folketinget, hos arbejdsmarkedets parter, på Erhvervsskolerne og i medierne.  

Som følge af ”praktikpladskrisen” blev der i 2009 vedtaget ”tre pakker”, som alle har til 
formål at vende udviklingen i forhold til det stigende antal praktikpladssøgende elever på 
erhvervsuddannelserne.  

Danmark er ikke det eneste land, hvis erhvervsuddannelsessystem er baseret på veksel-
uddannelsesprincippet. Lande som Østrig, Holland, Tyskland og Schweiz har erhvervsud-
dannelsessystemer, som på forskellig vis kan karakteriseres som vekseluddannelser.  

Nærværende rapport er en analyse af de internationale udfordringer for vekseluddannel-
sessystemet med fokus på potentielle løsninger og strategier i forhold til den danske 
praktikpladssituation. 

Oxford Research har analyseret, hvilke udfordringer ovennævnte lande har i forhold til 
deres respektive vekseluddannelsessystemer, samt hvilke strategier og løsninger de har 
valgt til at imødekomme disse.  

Formålet med Oxford Researchs analyse af de internationale udfordringer for vekselud-
dannelsessystemet er at bidrage med inspiration fra udlandet til, hvordan de udfordrin-
ger, som det danske erhvervsuddannelsessystem står overfor på såvel kort som langt 
sigt, potentielt kan løses.  

Undersøgelsen er foretaget gennem litteraturstudier, registerdata, kvalitative interview 
med eksperter og interessenter i Danmark, Holland og Østrig samt afholdelse af dialog- 
og udviklingsseminarer med deltagelse af repræsentanter fra de faglige udvalg i Danmark 
og Undervisningsministeriet. 

I Oxford Research har analytiker Mette Slottved og direktør Helle Ourø Nielsen gennem-
ført undersøgelsen. 

Der har været stor samarbejdsvillighed fra eksperter, interessenter og de faglige udvalg. 
Deres deltagelse har været et uundværligt bidrag til rapporten. 

Det faglige indhold af rapporten er fuldt og helt Oxford Researchs ansvar. 

 

Frederiksberg, marts 2010 

 

Helle Ourø Nielsen 

Direktør 
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Kapitel 1. Indledning 

Det danske erhvervsuddannelsessystem er bygget op omkring vekseluddannelsesprincip-
pet, hvor eleverne skiftevis uddanner sig gennem ophold på skole og praktik i en virk-
somhed. Vekseluddannelsesprincippet bidrager til, at de færdiguddannede har en stor 
grad af arbejdsmarkedsparathed fagligt og personligt og er dermed med til at sikre en 
høj beskæftigelsesgrad blandt de færdiguddannede. For at vekseluddannelsesprincippet 
fungerer, er det en forudsætning, at virksomhederne stiller tilstrækkeligt med praktik-
pladser til rådighed. Virksomhederne i Danmark har dermed et samfundsmæssigt ansvar i 
forhold til at sikre, at der kontinuerligt uddannes den faglærte arbejdskraft, som der i 
fremtiden er behov for.  
 
Antallet af indgåede uddannelsesaftaler med danske virksomheder er fra december 2008 
til december 2009 faldet med ca. 11 % svarende til 6.928 aftaler, hvilket har resulteret i 
en markant stigning i antallet af praktikpladssøgende elever.  
 
Erhvervsuddannelserne spiller en afgørende rolle i forhold til regeringens målsætning om, 
at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Manglen på praktik-
pladser kan i værste fald betyde, at frafaldet på erhvervsuddannelserne stiger, da det for 
mange af de unge bliver oplevet som et stort personligt nederlag ikke at kunne finde en 
praktikplads. Endvidere frygtes et stigende frafald på erhvervsuddannelserne at resultere 
i en alvorlig mangel på faglært arbejdskraft i fremtiden, når den økonomiske krise er 
drevet over, og arbejdsstyrken samtidig bliver mindre. Danmarks Statistiks fremskrivnin-
ger viser, at arbejdsstyrken vil falde frem til år 2020, og der vil i 2020 være 52.000 færre 
personer i arbejdsstyrken sammenlignet med 2009. Omvendt vil der i 2020 være 198.000 
flere personer uden for arbejdsstyrken. Inden for de nærmeste 10 år vil der således blive 
færre til at forsørge flere1.   
 
 

1.1 Formålet med undersøgelsen 

Problemerne med at skaffe praktikpladser udgør ikke kun en potentiel trussel for veksel-
uddannelsesprincippet i Danmark, men også for de andre lande, hvis erhvervsuddannel-
sessystemer baserer sig på vekselvirkning mellem skole- og praktikophold. Foruden 
Danmark er erhvervsuddannelserne i Holland, Østrig, Tyskland og Schweiz bygget op 
omkring vekseluddannelsesprincippet.  
 
Formålet med Oxford Researchs analyse af de internationale udfordringer for vekselud-
dannelsessystemet er at bidrage med inspiration fra udlandet til, hvordan de udfordrin-
ger, som det danske erhvervsuddannelsessystem står overfor på såvel kort som langt 
sigt, potentielt kan løses.  

                                                

 
1 http://www.dreammodel.dk/pdf/Befolkningsregnskab2009.pdf 
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I denne undersøgelse er fokus primært på Holland og Østrig, der i forhold til bl.a. er-
hvervsstruktur minder om Danmark. Der optræder i analysen imidlertid også henvisnin-
ger til det tyske og schweiziske vekseluddannelsessystem.  

Oxford Research har løbende haft et tæt samarbejde med konsulenthuset Kubix, der 
parallelt med Oxford Researchs undersøgelser af Holland og Østrig bl.a. har afdækket 
Tysklands og Schweiz’ strategier i forhold til at opretholde vekseluddannelsesprincippet. 
Når der i denne analyse henvises til det tyske og schweiziske erhvervsuddannelsessy-
stem, baserer oplysningerne sig således på Kubix’ undersøgelser af disse lande. Henvis-
ningerne til Tysklands og Schweiz’ erhvervsuddannelsessystemer optræder primært i 
kapitel seks, hvor der samles op på udfordringer, politiske strategier og løsningsmodeller 
på tværs af de europæiske vekseluddannelsessystemer2.  

Undersøgelsen baserer sig på en antagelse om, at de udviklingstendenser, som udfordrer 
det danske erhvervsuddannelsessystem, ikke afgrænser sig til en dansk kontekst, men 
derimod er internationalt funderet. Til grund for undersøgelsen er opstillet følgende tre 
hypoteser omkring de udfordringer, som potentielt truer udbuddet af praktikpladser i 
såvel Danmark, Holland, Østrig, Tyskland og Schweiz: 

• Den globale økonomiske krise 

• Et stigende antal internationale virksomheder 

• Et uudnyttet praktikpladspotentiale. 

De to første hypoteser baserer sig på en OECD-rapport3 om det schweiziske erhvervsud-
dannelsessystem. OECD-rapporten udpeger en række internationale forhold, som forud-
ses at gøre det vanskeligere at skaffe praktikpladser og dermed opretholde vekseluddan-
nelsessystemet. Blandt de vigtigste udfordringer fremhæves den globale økonomiske 
krise og det stigende antal af internationale4 virksomheder på det schweiziske arbejds-
marked.  

Når virksomheder skal skære ned på deres omkostninger, og de samtidig går en usikker 
fremtid i møde, vil incitamentet til at investere i lærepladser, ifølge OECD, mindskes. 
Ligeledes forventer OECD, at globaliseringen og det stigende antal af internationale virk-
somheder på det schweiziske arbejdsmarked vil gøre det vanskeligere at skaffe praktik-
pladsaftaler. Det påpeges, at de internationale virksomheder i mindre grad end de natio-
nalt ejede virksomheder har en holdning om, at de samfundsmæssigt er forpligtet til at 
tage lærlinge.  

Den sidste hypotese, som undersøgelsen tager udgangspunkt i, baserer sig på, at der i 
Danmark er et meget stort uudnyttet praktikpladspotentiale. Det er således kun 7 % af 

                                                

 
2 I metodeafsnittet (kap. 7) redegøres der uddybende for samarbejdet mellem Oxford Research og Kubix.  
3 Kilde: ”Learning for Jobs – OECD Reviews of Vocational Education and Training Switzerland”, Katrin Hoeckel, 
Simon Field and W.Norton Grubb. OECD april 2009. http://www.oecd.org/dataoecd/12/5/42578681.pdf 
4 Med internationale virksomheder henvises til, at virksomheden er udenlandsk ejet.  
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alle danske produktionsenheder (produktionsenheder)5, der er godkendt som praktik-
pladssted, og lidt under halvdelen af dem (27 %) har ikke en uddannelsesaftale6.   

Ved at tage udgangspunkt i de skitserede hypoteser, er det formålet med undersøgelsen 
at skabe et sammenligningsgrundlag for analyserne af de tre landes udfordringer og stra-
tegier i forhold til at skaffe praktikpladser og derigennem opretholde vekseluddannelses-
princippet. Eksperter og interessenter i såvel Danmark, Østrig og Holland er blevet bedt 
om at forholde sig til relevansen af de tre hypoteser for netop deres land, men hypote-
serne har ligeledes fungeret som et udgangspunkt for en bredere diskussion af den prak-
tikpladssituation og de udfordringer, som de respektive lande har i forhold til vekselud-
dannelsessystemet.  

Da erhvervsuddannelsessystemerne i Holland og Østrig ikke er fuldt ud sammenlignelige 
med det danske, er det ikke muligt direkte at overføre deres strategier og løsningsmodel-
ler til en dansk kontekst. Undersøgelsen anbefaler derfor ikke ”færdigpakkede løsnings-
modeller” til, hvordan Danmark i fremtiden kan undgå, at der bliver mangel på praktik-
pladser.  

Formålet med analyserne af Østrig og Holland er at bidrage med inspiration til, hvordan 
man på såvel kort som langt sigt kan opnå en bedre balance mellem udbuddet og efter-
spørgslen på praktikpladser i Danmark. Undersøgelsen kan dermed anvendes af beslut-
ningstagere og aktører på erhvervsuddannelsesområdet i den videre proces med at ud-
pege og beslutte fremtidige strategier og løsningsmodeller.  

Undersøgelsen er foretaget i perioden september 2009 til april 2010. Dataindsamlingen 
fandt sted i perioden oktober 2009 til ultimo december 2010. 

                                                

 
5 Alle virksomheder består af én juridisk enhed og mindst én produktionsenhed (p-enhed). Mange virksomheder 
har en række af produktionsenheder. Det kan fx være en butikskæde, hvor den juridiske enhed har sin adresse 
i København, og hver af butikkerne er en produktionsenhed under den juridiske enhed. 
6 Kilde: ”Øje for uddannelse – analyse af praktikpladspotentialet på EUD-området. Udgivet af Landsorganisatio-
nen i Danmark. Marts 2009.  
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Kapitel 2. Sammenfatning 

I forhold til at sikre behovet for tilstrækkelig arbejdskraft på sigt, er det yderst centralt, 
at der også i krisetider uddannes dygtige faglærte. Antallet af praktikpladssøgende elever 
på erhvervsuddannelserne steg i løbet af 2009 markant som følge af den økonomiske 
krise. Nedgangen i antallet af praktikpladser kan i værste fald betyde et øget frafald på 
erhvervsuddannelserne og dermed færre uddannede faglærte.  

Formålet med Oxford Researchs analyse af vekseluddannelsessystemet er at undersøge, 
hvordan Danmark med inspiration fra udlandet kan løse en række af de udfordringer, 
som det danske erhvervsuddannelsessystem står overfor på såvel kort som langt sigt.   

Oxford Research stiller i undersøgelsen primært skarpt på udfordringer, politiske løs-
ningsmodeller og strategier for vekseluddannelsessystemet i Danmark, Østrig og Holland. 
Endvidere baserer undersøgelsen sig på konsulenthuset Kubix’ undersøgelse af vekselud-
dannelsessystemet i Schweiz og Tyskland. Oxford Research har fra undersøgelsens start 
til slut haft et tæt samarbejde med Kubix, og rapportens analytiske pointer baserer sig 
derfor dels på Oxford Researchs egen dataindsamling, dels på Kubix’ fund og konklusion i 
Schweiz og Tyskland.  

I forhold til at afdække, hvilke udfordringer, som er de mest dominerende for det danske 
vekseluddannelsessystem, har Oxford Research gennemført personlige interview med en 
række af de mest centrale eksperter og interessenter på erhvervsuddannelsesområdet i 
Danmark.  

Analyserne af Østrig og Holland baserer sig dels på beskrivelser og analyser udarbejdet 
af henholdsvis et østrigsk konsulenthus, KMU Forschung og et hollandsk konsulenthus, 
Orbis, og dels på Oxford Researchs studiebesøg i de to lande. KMU Forschung og Orbis er 
begge en del af Oxford Researchs europæiske netværk7 af samarbejdspartnere. 

I både Østrig og Holland besøgte Oxford Research en erhvervsskole og gennemførte 
fokusgruppeinterview med centrale eksperter og interessenter på erhvervsuddannelses-
området. Endvidere gennemførte Oxford Research under besøget i Østrig observations-
studie på et praktikpladscenter i Wien.  

 

Udfordringer på kort og på langt sigt 

Når der ses på tværs af Oxford Researchs analyser af Danmark, Østrig og Holland, viser 
undersøgelsen, at vekseluddannelsessystemet er kendetegnet ved en række udfordringer 
på kort såvel som langt sigt. På kort sigt har den økonomiske krise i alle tre lande i 2009 
resulteret i en nedgang i antallet af praktikpladser sammenlignet med 2008.  

Muligheden for i Østrig og Holland at tage en erhvervsuddannelse helt eller delvis som en 
skoleuddannelse betyder imidlertid, at det østrigske og hollandske erhvervsuddannelses-

                                                

 
7 European Network for Social and Economic Research. Se www.ensr.eu 
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system baserer sig mindre ”rent” på vekseluddannelsesprincippet.  Danmark er derfor 
også det land, hvor virksomhedernes faldende udbud af praktikpladser har medført den 
mest akutte udfordring i forhold til at sikre uddannelsen af faglærte. 

På langt sigt er et meget sammensat elevgrundlag en udfordring i især i Østrig og Dan-
mark. Herudover er erhvervsuddannelsernes image og et uudnyttet praktikpladspotentia-
le med til at udfordre det danske vekseluddannelsessystem.  

 

Konsekvenserne af den økonomiske krise 

Danske politikere, forskere, arbejdsmarkedets parter, Danske Erhvervsskoler og Kommu-
nernes Landsforening er generelt set enige om, at den økonomiske krise på kort sigt 
udgør den største trussel i forhold til at få løst den akutte mangel på praktikpladser. 

I Danmark er der i perioden 1. januar til 31. december 2009 indgået 26.799 uddannel-
sesaftaler, hvilket er et fald på 20 % i forhold til samme periode sidste år.  

I Østrig var der i juli 2009 21.722 praktikpladssøgende elever, hvilket er 21 % flere sam-
menlignet med juli 2008.  

I Holland var der i oktober 2009 en mangel på 27.000 praktikpladser.  

I alle tre lande har den økonomiske krise først og fremmest ramt byggebranchen og den 
merkantile sektor, hvor manglen på praktikpladser desuden er størst.  

Danske eksperter og interessenter er enige om, at virksomhedernes efterspørgsel på 
lærlinge i Danmark i høj grad er styret af de økonomiske konjunkturer. Virksomhederne 
er mindre tilbøjelige til at ansætte lærlinge, hvis de ikke har tilstrækkeligt med ordrer, og 
dermed tilstrækkeligt med arbejde at sætte lærlinge i gang med.  

Den konjunkturbetingede efterspørgsel på lærlinge skaber ikke mindst i krisetider ubalan-
ce i forhold til praktikpladssituationen, idet efterspørgslen på praktikpladser i disse perio-
der langt overstiger virksomhedernes udbud af praktikpladser. I forhold til at sikre, at der 
også i perioder med lavkonjunktur uddannes tilstrækkeligt med faglærte, er eksperter og 
interessenter på erhvervsuddannelsesområdet enige om, at skolepraktik er en nødven-
dighed i krisetider.  

Danmark er sammenlignet med Østrig og Holland det land, som i løbet af 2009 har 
iværksat langt de fleste tiltag i forhold til at afbøde konsekvenserne af den økonomiske 
krise for vekseluddannelsen. Danmark er desuden det land, hvor praktikpladsproblemet 
opleves som mest akut i forhold til at sikre den fremtidige uddannelse af dygtige faglær-
te.  

Da det i Holland og Østrig er muligt at tage en erhvervsuddannelse som en ren eller næ-
sten ren skoleuddannelse, er det østrigske og det hollandske erhvervsuddannelsessystem 
mindre konjunkturfølsomt sammenlignet med det danske. I Holland er den dominerende 
form for erhvervsuddannelse – den skolebaserede, hvor eleverne ganske vist skal i prak-
tik, men i væsentlig kortere tid og primært som ulønnet praktik. Desuden er praktikplads-
centrene i Østrig med til at sikre en opfyldelse af den østrigske uddannelsesgarantien for 
de elever, der ønsker at gå ”praktikvejen”.  

I Danmark har regeringen sammen med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og 
Dansk Folkeparti i 2009 indgået tre aftaler, som alle har til formål at sikre udbuddet af 
praktikpladser. I aftalerne er det bl.a. gennem en ny præmieringsordning vedtaget at 
styrke virksomhedernes økonomiske incitamenter til at oprette flere praktikpladser. End-
videre bliver der i aftalerne taget initiativ til at udvide skolepraktikken, styrke erhvervs-
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skolernes praktikpladsopsøgende arbejde og at oprette flere praktikpladser i det offentli-
ge.  

 

Et uudnyttet praktikpladspotentiale 

Foruden den økonomiske krise viser undersøgelsen, at et uudnyttet praktikpladspotentia-
le blandt danske virksomheder udgør en væsentlig udfordring i forhold til på såvel kort 
som langt sigt at sikre et tilstrækkeligt stort udbud af praktikpladser. I 2008 var kun 7,1 
% af alle danske produktionsenheder praktikpladsgodkendt. Selvom der i forbindelse med 
denne procentsats skal tages højde for den store andel af enkelmandsvirksomheder i 
Danmark, er faktum, at der findes et betydeligt antal danske produktionsenheder, der 
ikke har en praktikpladsgodkendelse. Således er der selv, hvis der ses bort fra enkelt-
mandsvirksomheder 132.177 produktionsenheder i Danmark uden en praktikpladsgod-
kendelse.  

Hertil kommer, at ca. 24 % af de praktikpladsgodkendte virksomheder i 2008 ikke havde 
en uddannelsesaftale.  

Ifølge danske eksperter og interessenter skyldes det uudnyttede praktikpladspotentiale 
en manglende viden om det at have en lærling ansat samt de forskellige muligheder, der 
findes for at indgå en uddannelsesaftale. Danske interessenter peger dermed på, at der 
fx kun i et meget begrænset omfang gøres brug af korte uddannelsesaftaler og kombina-
tionsaftaler. Endvidere fremhæves et behov for, at virksomhederne fortsat gøres op-
mærksomme på deres ansvar i forbindelse med uddannelsen af faglærte. Bl.a. påpeges 
det, at der specielt blandt virksomheder, som er udenlandsk ejet, eller hvor ledelsen ikke 
selv har en erhvervsuddannelsesbaggrund, er behov for at få skabt en forståelse for vig-
tigheden i at ansætte lærlinge.  

 

Sammensat elevgrundlag 

I både Danmark og Østrig anses det sammensatte elevgrundlag på erhvervsuddannelser-
ne som en udfordring på langt sigt. I begge lande er det svært for de mindst ressource-
stærke elever og elever med udenlandsk baggrund at finde en praktikplads i en virksom-
hed. I Østrig har eksempelvis to-tredjedele af de unge på praktikpladscentrene i Wien 
anden etnisk baggrund end østrigsk, og i Danmark udgjorde indvandrere og efterkomme-
re ca. 46 % af de 3.242 elever, som i 2008 var i skolepraktik. 

Både i Danmark og i Østrig fremhæver interessenter bredt set, at der er udfordringer i 
forhold til kompetenceniveauet hos de elever, som optages på erhvervsuddannelserne. I 
Østrig kædes manglen på virksomheder, som udbyder praktikpladser direkte sammen 
med en generel mangel på basale faglige kompetencer hos eleverne. I Danmark påpeges 
det, at erhvervsskolerne befinder sig i et krydspres mellem at skulle uddanne mange 
unge og samtidig udbyde en uddannelse med kvalitet. I den forbindelse fremhæves ikke 
mindst et behov for en diskussion af erhvervsskolernes rolle, idet de ifølge interessenter i 
undersøgelsen til en vis grad anvendes som sociale institutioner.  

 

Erhvervsuddannelsernes image  

Ikke mindst i forbindelse med Oxford Researchs og Kubix’ to seminarer for de faglige 
udvalg, blev vigtigheden af, at erhvervsuddannelserne får et bedre image, tydeligt itale-
sat.  
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Erhvervsuddannelsernes image skal ifølge repræsentanterne for de faglige udvalg både 
forbedres i forhold til de ressourcestærke unge og i forhold til virksomhederne. Ved at 
gøre erhvervsuddannelserne mere prestigefyldte i forhold til de ressourcestærke unge, 
skal det sikres, at det også i fremtiden bliver muligt at uddanne dygtige faglærte. I for-
hold til virksomhederne gælder det om at gøre det mere attraktivt og mere prestigefyldt 
at ansætte lærlinge. Hvis der igangsættes en positiv spiral i forhold til erhvervsuddannel-
sernes image forudses en positiv indvirkning på praktikpladssituationen på såvel kort som 
på langt sigt.  

 

Inspirationspunkter 

Oxford Research har i undersøgelsen af de internationale udfordringer for vekseluddan-
nelsessystemet været i dialog med en bred kreds af eksperter og interessenter på er-
hvervsuddannelsesområdet i Danmark, Østrig og Holland.  

Interviewene med disse interessenter og eksperter danner sammen med en solid desk 
research og observationer foretaget under konsulentteamets studiebesøg i Østrig og 
Holland baggrund for en række inspirationspunkter til, hvordan vekseluddannelsessyste-
met fremtidssikres i forhold til de udfordringer, det står overfor. Inspirationspunkterne til 
mulige løsningsforslag og strategier falder inden for fire hovedudfordringer: 

• Den økonomiske krise 
• Et sammensat elevgrundlag 
• Et uudnyttet praktikpladspotentiale 
• Erhvervsuddannelsernes image.  

 

Den økonomiske krise 

Undersøgelsen viser, at den økonomiske krise har resulteret i en nedgang i antallet af 
praktikpladser, som oprettes i virksomheder i Danmark, Østrig og Holland. Danske eks-
perter og interessenter peger på, at virksomhedernes efterspørgsel på lærlinge i høj grad 
er konjunkturbestemt, hvilket betyder, at efterspørgslen på praktikpladser i perioder med 
lavkonjunktur overstiger virksomhedernes udbud.  

I forhold til dels at forebygge en akut mangel på praktikpladser, dels at iværksætte et 
kriseberedskab, når ”skaden” er indtruffet, peges der i analysen på følgende mulige løs-
ningsforslag og strategier: 

 At igangsætte initiativer, som kompenserer for erhvervsuddannelsessystemets 
konjunkturfølsomhed, fx ved at etablere praktikplads- /øvelsescentre eller iværk-
satte et ”harmonikasystem”, som skal sikre, at krisetider også i fremtiden auto-
matisk udløser flere skolepraktikpladser. Skolepraktikken kan desuden være en 
løsning i forhold til nye brancher, som ikke har tradition for at oprette praktik-
pladser 
 

 At iværksætte en mere retningsanvisende vejledningsindsats, som skal sikre, at 
de unge ledes hen til de brancher, hvor efterspørgslen på arbejdskraft er størst 
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 At styrke de faglige udvalgs og skolernes fælles ansvar, fx ved at parterne lige-
som i Tyskland forpligter sig til et fastsat mål for, hvor mange nye praktikpladser 
der skal oprettes (en uddannelsespagt) 
 

 At iværksætte et beredskab, som eksempelvis i Tyskland hvor der er praktik-
pladsgaranti for elever, hvis virksomhed går konkurs. 
 

En bedre udnyttelse af praktikpladspotentialet 

Undersøgelsen viser, at der er et stort uudnyttet praktikpladspotentiale blandt de danske 
virksomheder. Opgørelser over andelen af praktikpladsgodkendte virksomheder i Dan-
mark viser, at kun 7,1 % af alle danske produktionsenheder i 2008 havde en praktik-
pladsgodkendelse. Hvis der ses bort fra enkeltmandsvirksomheder, var der i 2008 
132.177 produktionsenheder uden en praktikpladsgodkendelse. Endvidere havde en rela-
tiv stor andel, ca. 24 %, af de praktikpladsgodkendte virksomheder i 2008 ikke en ud-
dannelsesaftale. 

I forhold til at fremtidssikre, at der både i perioder med lav – og højkonjunktur i fremti-
den at sikre en bedre udnyttelse af praktikpladspotentialet i Danmark, peges der i analy-
sen på følgende løsningsforslag og strategier. 

 Fortsat styrke erhvervsskolernes og de faglige udvalgs praktikpladsopsøgende 
arbejde ved bl.a. at fremme en mere opsøgende, lokal, koordineret og målrettet 
oplysningsindsats over for virksomhederne. Eksempelvis kunne VEU-centre i den 
virksomhedsrettede dialog om AMU-forløb samtidig drøfte mulighederne for op-
rettelse af praktikpladser 
 

 At gøre det nemmere for internationale og små virksomheder samt virksomhe-
der, som ejes af indvandrere og efterkommere, at indgå uddannelsesaftaler. Ek-
sempelvis ved ligesom i Tyskland at tilbyde bestemte typer af virksomheder ad-
ministrativ støtte i forbindelse med oprettelsen af praktikpladser eller at yde 
statslig støtte til regionale projekter, som på lokalt plan hjælper virksomheder 
med administrationen i forbindelse med uddannelsesaftaler  
 

 At øge muligheden for en mere varieret og fleksibel brug af uddannelsesaftaler, 
fx ved at løse de administrative udfordringer, der er forbundet med virksomhe-
dernes brug af kombinationsaftaler og kortere uddannelsesaftaler. Med inspirati-
on fra Holland kunne ansættelsesforholdet mellem elev og virksomhed desuden 
gøres mere fleksibelt ved at have ”to elever på en kontrakt” og kollektive uddan-
nelsesaftaler, hvor virksomhederne uddanner lærlinge via deres brancheorganisa-
tioner 
 

 At fremme fleksibiliteten for virksomhederne ved fx på samme måde som i Østrig 
at give virksomheden mulighed for at vælge imellem, at eleven går på skole en 
dag om ugen ”one day release” eller, at skoleforløbet ligesom i Danmark ligger i 
blokke, dvs. flere uger ad gangen ”block release” 
 

 At øge virksomhedernes incitament til at genbesætte praktikpladser, fx med in-
spiration fra Holland og Østrig at indføre obligatoriske kurser i forbindelse med 
virksomhedernes praktikpladsgodkendelse. De obligatoriske kurser, der ligesom i 
Østrig kunne indgå som et modul i den eksisterende praktikvejlederuddannelse, 
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udgør et potentielt incitament for virksomhederne til at få mest muligt ud af de 
timer, de har investeret i praktikpladsgodkendelsen.  

 

Et sammensat elevgrundlag 

Analysen påpeger, at det specielt i Danmark og Østrig i perioder med lav- og højkonjunk-
tur er svært for de mindst ressourcestærke elever at finde en praktikplads i en virksom-
hed. Endvidere er det både i Østrig og Danmark svært for indvandrere og efterkommere 
at få foden indenfor i en virksomhed.  

I forhold til at sikre, at både elever med udenlandsk herkomst og de mindst ressource-
stærke elever opnår en meningsfyldt og fagligt kvalificerende praktik, som samtidig er 
arbejdspladssocialiserende, gives i analysen følgende eksempler på løsningsforslag og 
strategier:  

 At fortsætte de igangværende indsatser i ungepakken med at styrke kvaliteten i 
skolepraktikken, enten gennem etableringen af praktikpladscentre eller gennem 
initiativer, der har til formål at bringe mere af ”virksomhedens puls” ind i skole-
praktikken 
 

 I krisetider at give virksomheder mulighed for gratis at få en elev ”på prøve”, fx 
ved ligesom i Østrig at indføre tidsbegrænsede perioder med ulønnet praktik 
 

 At oprette skræddersyede erhvervsuddannelsesforløb til unge med svage forud-
sætninger, fx ved med inspiration fra det østrigske program: ”Integrative voca-
tional training” at give de mindst ressourcestærke elever personlig støtte til sær-
lige læringsbehov, sociale problemer og løsning af eventuelle konflikter med 
praktikpladsen.   

 

2.1.1 Forbedring af erhvervsuddannelsernes image 

Vigtigheden af, at erhvervsuddannelserne får et bedre image, blev på Oxford Researchs 
og Kubix’ to seminarer for de faglige udvalg tydeligt og sammenstemmende italesat. Det 
blev bl.a. nævnt, at erhvervsuddannelserne skal gøres til et attraktivt alternativt til de 
gymnasiale uddannelser.  

Et bedre image skal dels være med til at ”lokke” flere virksomheder til at oprette praktik-
pladser, og dels gøre det lettere at tiltrække de mest ressourcestærke unge, så det i 
fremtiden bliver muligt at imødekomme efterspørgslen på dygtige faglærte.  

I forhold til at gøre erhvervsuddannelserne mere prestigefyldte, peger undersøgelsen på 
følgende løsningsforslag og strategier både overfor virksomhederne og de unge: 

 

 At anvende en mere positiv retorik i omtalen af erhvervsuddannelsen, fx ved li-
gesom i Schweiz at iværksætte kampagner med et positivt og optimistisk slogan 
 

 At skabe mulighed for at synliggøre virksomhedernes praktikgodkendelse, fx ved 
ligesom i Holland og Schweiz at give virksomhederne et symbol, hvormed de på 
deres hoveddør, brevpapir etc. kan markere, at de er praktikpladsgodkendt. 
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 At styrke erhvervsuddannelsernes samfundsmæssige status ved ligesom i 
Schweiz at have et relativt højt lønniveau for underviserne på erhvervsuddannel-
serne. Et højt lønniveau vil ikke mindst gøre det nemmere at tiltrække kvalifice-
rede undervisere.  
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Kapitel 3. Praktikpladssituationen  
i Danmark 

Der er i løbet af 2009 indgået markant færre uddannelsesaftaler med virksomheder 
sammenlignet med 20088. Det betyder, at mange elever på erhvervsuddannelserne står 
uden en praktikplads og derfor enten må skifte uddannelsesretning eller starte i skole-
praktik. I dette kapitel sammenfattes den seneste udvikling i forhold til praktikpladssitua-
tionen i Danmark. På baggrund af to seminarer for de faglige udvalg og interview med 
danske eksperter og interessenter på erhvervsuddannelsesområdet analyseres og ind-
skærpes de danske udfordringer for vekseluddannelsessystemet. I kapitlet samles desu-
den op på de seneste politiske aftaler, som i løbet af 2009 er blevet vedtaget med hen-
blik på at nedbringe antallet af praktikpladssøgende elever på erhvervsuddannelserne.  
Igennem denne sammenfatning af den seneste udvikling på praktikpladsområdet har 
kapitlet til formål at sætte den samlede analyse af udfordringer og strategier i kapitel 6 
ind i en dansk kontekst.  

 

3.1 Status på praktikpladssituationen 

De seneste tal over praktikpladssituationen i Danmark viser, at mens antallet af indgåede 
og igangværende uddannelsesaftaler er faldet, er antallet af elever i skolepraktik steget 
markant9.  

Der er i perioden 1. januar til 31. december 2009 indgået 26.799 uddannelsesaftaler, 
hvilket er et fald på 20 % i forhold til samme periode i 2008. Grundet uddannelsesgaran-
tien, har de elever, som ikke kan skaffe en uddannelsesaftale med en virksomhed, mulig-
hed for enten at skifte uddannelsesretning eller at begynde i skolepraktik. I løbet af 
sommeren og efteråret 2009 lancerede regeringen i samarbejde med Dansk Folkeparti, 
Socialdemokraterne og Radikale Venstre to ungepakker, der begge havde til formål at 
opruste i forhold til antallet af skolepraktikpladser. Det har i løbet af 2009 ført til en nytil-
gang på 4.045 elever i skolepraktik, hvilket svarer til 119 % flere sammenlignet med i 
2008.  

Tabel 3.1 indeholder en oversigt over de vigtigste nøgletal for praktikpladssituationen i 
december 2007, 2008 og 2009. Der er fra december 2008 til december 2009 sket en 
procentvis stigning på ca. 89 % i antallet af elever, som har været praktikpladssøgende 
mere end to måneder, efter deres grundforløb er afsluttet. Selvom antallet af praktik-
pladssøgende elever i 2008 var på sit laveste i mange år, betragtes det alligevel som en 
betydelig stigning, der er vigtig at tage alvorlig i forhold til at sikre, at så mange unge 

                                                

 
8 Oxford Research er opmærksom på, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler i 2008 lå højt sammenlignet 
med tidligere år. Faktum er imidlertid også, at antallet af praktikpladssøgende elever i 2009 lå højt sammenlig-
net med før 2008.  
9 http://www.uvm.dk/service/Statistik/Erhvervsuddannelserne/Praktikpladsstatistik.aspx 
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som muligt gennemfører deres erhvervsuddannelse. Faktum er, at 7.195 elever i decem-
ber 2009 stod uden en uddannelsesaftale10.   

 

 

3.1.1 Praktikpladssituation fordelt på fagområder 

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler er siden 2008 faldet på langt størstedelen af de i 
alt 12 erhvervsfaglige indgange. Nogle fagområder er dog hårdere ramt end andre. De to 
indgange, hvor der antalsmæssigt er sket langt det største fald, er ”Merkantil” og ”Bygge 
og anlæg”. Herudover har der på indgangene ”Produktion og Udvikling”, ”Strøm, styring 
og it”, ”Bil, fly og andre transportmidler” samt ”Mad til mennesker” også været et mar-
kant fald i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. Tabel 3.2 viser en oversigt over antal 
indgåede uddannelsesaftaler for december 2008 og december 2009. 

  

                                                

 
10 UNI•C’s månedsstatistik fra december 2009. Offentliggjort 22. februar 2010.  

Tabel 3.1 Oversigt over praktikpladssituationen for december 2007, 2008 og 
2009 

 2007 2008 2009 
Igangværende aftaler 62.881 65.929 59.001 

Elever i gang med skolepraktik 1.994 1.582 3.515 

Praktiksøgende elever 0-2 mdr. 
efter afsl. grundforløb 

917 363 534 

Praktikpladssøgende elever mere 
end 2 mdr. efter afsl. grundforløb 

3.248 3.533 6.661 

Praktikpladssøgende elver i alt. 4.165 3.896 7.195 

Kilde: UNI•C’s månedsstatistikker. Fra december 2008 og december 2009 
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3.2 Udfordringer for praktikpladssituationen i Danmark 

I dette afsnit zoomes ind på de udfordringer, som ifølge danske eksperter og interessen-
ter ligger til grund for faldet af indgåede uddannelsesaftaler i Danmark i 2009. På trods af 
de udfordringer, som vekseluddannelsessystemet står overfor, er der ingen af de eksper-
ter og interessenter, som Oxford Research i forbindelse med denne undersøgelse har 
interviewet11, der grundlæggende ser et behov for at reformere systemet. Der er således 
generelt set enighed om, at det danske vekseluddannelsessystem i sig selv er et godt 
system, men at det er sat under pres som følge af den økonomiske krise.  

I forhold til de tre hypoteser, der nævnes i indledningen (kapitel 1), er der blandt danske 
eksperter og interessenter ingen tvivl om, at den globale økonomiske krise på kort sigt 
udgør den største barriere i forhold til at vende den negative udvikling i antallet af ud-
dannelsesaftaler. 

Foruden den økonomiske krise anses også det uudnyttede praktikpladspotentiale som en 
væsentlig udfordring i forhold til at sikre, at der også på langt sigt skabes en bedre ba-
lance mellem udbuddet og efterspørgslen af praktikpladser. Udfordringen om det stigen-
de antal af internationale virksomheder bliver i en dansk kontekst betragtet som værende 
mindre presserende, idet langt hovedparten af virksomhederne i Danmark endnu er 
danskejet.  Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 1 % af virksomhederne i Danmark i 
2007 havde en udenlandsk ejer. De udenlandsk ejede virksomheder er imidlertid generelt 

                                                

 
11 Se metodekapitel for oversigt over interviewede eksperter og interessenter.  

Tabel 3.2 Indgåede uddannelsesaftaler i december 2008 og 2009, fordelt på 
indgange.  
 2008 2009 Ændring  % vis ændring
Bil, fly og andre transportmidler 2201 1569 -632 -29 %
Bygge og anlæg 6032 4105 -1927 -32 %
Bygnings- og brugerservice 521 591 70 13 %
Dyr, planter og natur  1888 2950 1062 56 %

Krop og stil 1284 887 -397 -31 %
Mad til mennesker 3666 3114 -552 -15 %
Medieproduktion 537 341 -196 -36 %
Merkantil 10 068 7640 -2428 -24 %
Produktion og udvikling 2876 2021 -855 -30 %
Strøm, styring og it 2574 1701 -873 -34 %
Sundhed, omsorg og pædagogik 668 614 -54 -8 %
Transport og logistik 1262 1266 4 0 %
I alt 33 577 26 799 -6778 -20 %
Kilde: UNI-C’s månedsstatistik december 2009. Offentliggjort 22. Februar 2010.  
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større end de danskejede. De beskæftigede i 2007 således 19 % af ansatte inden for den 
private sektor12.   

Foruden den økonomiske krise og det uudnyttede praktikpladspotentiale vurderes er-
hvervsuddannelsernes image at udgøre en væsentlig udfordring i forhold til den danske 
praktikpladssituation. Det påpeges, at der ofte er en negativ vinkel på de historier, som 
medierne vælger at ”fortælle” om erhvervsuddannelserne. Bl.a. fremhæves historier om 
det store frafald på erhvervsuddannelserne og manglen på praktikpladser at medvirke til 
det negative image.  I forhold til også i fremtiden at kunne tiltrække ressourcestærke 
elever vurderer eksperter og interessenter på erhvervsuddannelsesområdet, at det er 
essentielt at forbedre det negative image, som disse historier bidrager til.  

 

3.2.1 Den økonomiske krise 

Politikere, forskere, arbejdsmarkedets parter, Danske Erhvervsskoler og KL er generelt 
enige om, at den økonomiske krise på kort sigt udgør den største trussel i forhold til at få 
løst den akutte mangel på praktikpladser. Socialdemokraternes uddannelsesordfører, 
Christine Antorini, påpeger eksempelvis, at krisen har skabt en akut mangel på praktik-
pladser: 

”For et år siden ville jeg have sagt, at det handlede om, at få flere virksomheder praktik-
pladsgodkendt. Der er alt for få virksomheder, der opretter praktikpladser. I dag er det jo 
nok krisen, som er den største udfordring. Den økonomiske krise her og nu, har skabt en 
akut mangel på praktikpladser”.  

Fra arbejdsgiverside bliver det fremhævet, at virksomhederne ikke har mulighed for at 
ansætte lærlinge, når de mangler ordrer i ordrebogen, og derfor ikke kan beskæftige 
lærlinge/elever. Dette forhold bliver bl.a. påpeget af chefkonsulent i DA, Simon Neer-
gaard Holm:  

”Vi er i en praktikpladskrise på grund af den økonomiske krise. Det, der kan slås fast, er, 
at når den enkelte virksomhed ikke helt tror på fremtiden, eller har specielt mange or-
drer, påvirker det virksomhederne med det samme. De begynder at afskedige medarbej-
dere og ansætter ikke nye lærlinge. Det gør, at udbuddet af praktikpladser går i stå”. 

Chefkonsulent i DI og repræsentant for det faglige udvalg for handelsuddannelsen, Birgit-
te Slot, fremhæver supplerende, at virksomhederne skal uddanne elever/lærlinge, så de 
når målene for den pågældende uddannelse. Hvis arbejdsopgaverne ikke er til stede i et 
nødvendigt omfang, kan elever/lærlinge ikke nå uddannelsens mål.  

Forsker Christian Helms Jørgensen fra Roskilde Universitetscenter (RUC) påpeger, at det 
faldende antal uddannelsesaftaler i perioder med lavkonjunktur desuden hænger sam-
men med, at virksomhederne mister rekrutteringsperspektivet som en motivationsfaktor. 
Han påpeger endvidere, at der i opgangstider er to væsentlige faktorer, som motiverer 
virksomhederne til at ansætte lærlinge. Den ene er, at lærlingen er billig arbejdskraft, og 
den anden er rekrutteringsperspektivet. Det, at mange virksomheder i forbindelse med 
den økonomiske højkonjunktur i midten af 00-erne ansatte lærlingene efterfølgende, er 
ifølge Christian Helms Jørgensen en tydelig indikation på rekrutteringsperspektivet.  

                                                

 
12 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2009/NR389.pdf Tal for hvor mange udenlandsk ejede firmaer, der var i 
2008 udkommer uge 35 2010.  
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Af LO fremhæves vekseluddannelsessystemets konjunkturfølsomhed som et indbygget 
problem i den måde, systemet fungerer på. LO-sekretær Ejner K. Holst påpeger således: 

 ”Det er et system, der har nogle indbyggede problemer, fx at antallet af praktikpladser 
rasler ned i nedgangstider”.  

Vekseluddannelsessystemets konjunkturfølsomhed fremhæves desuden af privatøkonom i 
i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Mie Dalskov:  

”Praktikpladssystemet er styret af en meget kortsigtet efterspørgsel fra virksomhedernes 
side, der i sidste ende er styret af de økonomiske konjunkturer”.  

Jens Juul, konsulent i Danske Erhvervsskoler, understreger, at ikke alle sektorer er lige 
hårdt ramt af konjunktursvingerne. Det største fald i praktikpladser ses således også 
inden for de fagområder, hvor virksomhederne er mest påvirket af lavkonjunkturen. Det 
gælder ifølge Jens Juul bl.a. virksomheder inden for byggeanlæg og det merkantile om-
råde. 

At virksomhedernes efterspørgsel på lærlinge i høj grad er styret af de økonomiske kon-
junkturer, anses af de danske interessenter og eksperter først og fremmest som et pro-
blem i forhold til den fremtidige mangel på arbejdskraft. Den fremtidige mangel på ar-
bejdskraft er ifølge chefkonsulent Simon Neergaard Holm fra DA det forhold, der gør den 
nuværende praktikpladskrise mere alvorlig end tidligere praktikpladskriser. Bekymringen 
om, at der i fremtiden kommer til at mangle dygtig faglært arbejdskraft bakkes bredt op 
af de øvrige eksperter og interessenter, som Oxford Research har været i dialog med i 
forbindelse med denne undersøgelse.  

 

3.2.2 Et uudnyttet praktikpladspotentiale 

Det uudnyttede praktikpladspotentiale blandt danske virksomheder er tillige ifølge danske 
eksperter og interessenter på erhvervsuddannelsesområdet en væsentlig udfordring. 
Opgørelser over andelen af praktikpladsgodkendte virksomheder i Danmark, viser, at kun 
7,1 % 13 af alle danske virksomheder i 2008 havde en praktikpladsgodkendelse. Der skal i 
forhold til denne procentsats tages højde for, at langt hovedparten af alle produktionsen-
heder i Danmark er enkeltmandsvirksomheder, hvoraf størstedelen hverken har en om-
sætning eller en produktion, som gør det muligt for dem at ansætte lærlinge.  

Hvis der ses bort fra enkeltmandsvirksomheder, er der 132.177 produktionsenheder i 
Danmark, som ikke har en praktikpladsgodkendelse, hvilket svarer til ca. 20 % af alle 
danske produktionsenheder. Andelen af praktikpladsgodkendte virksomheder vil således 
være betydeligt højere end de 7,1 %, hvis der ses bort fra enkeltmandsvirksomheder.  

Faktum er imidlertid, at selv når der ses bort fra den store andel af enkeltmandsvirksom-
heder, findes et betydeligt uudnyttet praktikpladspotentiale blandt danske virksomheder. 
Foruden de 132.177 produktionsenheder, der endnu ikke er praktikpladsgodkendt, er der 
blandt de praktikpladsgodkendte produktionsenheder en relativ stor andel, som ikke har 
indgået en uddannelsesaftale med en elev.  

                                                

 
13 ”Øje på uddannelse. Analyse af praktikpladspotentialet på EUD-området”. LO (2009). Datagrundlaget til 
belysning af virksomhedernes praktikpladspotentiale udgøres af udtræk fra to registre, EASY-P og CVR. Det 
anvendte udtræk er dateret september 2008.  
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Af LO’s analyse af praktikpladspotentialet fra 2009, fremgår det, at ca. 24 %, af de prak-
tikpladsgodkendte produktionsenheder, ikke har en uddannelsesaftale. 

Fordelingen af praktikpladsgodkendte virksomheder i forhold til antallet af ansatte frem-
går af tabel 3.3. 

  

  Med 0 menes enkeltmandsvirksomheder. 

 

Som det fremgår af tabellen, bliver langt de fleste praktikpladser i Danmark udbudt af 
små - og mellemstore virksomheder med under 50 ansatte.  

Ifølge sekretariatschef i Træindustriens Uddannelsesudvalg, Lisbeth Bøggild, er en væ-
sentlig del af årsagen til det uudnyttede praktikpladspotentiale manglende viden hos 
virksomhederne. 

”Det er generelt den samme gruppe af virksomheder, der aftager lærlinge. Der er en stor 
gruppe af virksomheder, der ikke har viden om muligheden for at indgå korte uddannel-
sesaftaler etc., og så mangler de stor viden, om det at have en lærling ansat.” 

Udover viden påpeger danske eksperter og interessenter på behovet for at få skabt en 
større forståelse blandt virksomhederne om vigtigheden i at ansætte lærlinge. Dette 
gælder særligt i forhold til virksomheder, som er udenlandsk ejet, eller hvor ledelsen ikke 
selv har en erhvervsuddannelsesbaggrund. Ifølge chefkonsulent i DA, Simon Neergaard 
Holm, handler det om at få virksomhederne til at se det danske vekseluddannelsessystem 
som en gevinst frem for som en omkostning. 

”Når de store internationale virksomheder gør sig overvejelser om at nedsætte sig i 
Danmark, ser de kun udgifterne til AER-ordningen som en negativ omkostning. De ken-
der slet ikke til de muligheder, der ligger i at have en lærling ansat.” 
                                                

 

 

 

Tabel 3.3: Praktikpladsgodkendte produktionsenheder fordelt på antal ansat-
te  
 
 
 
Antal ansatte 

Praktikpladsgodkendelse  
I alt 

Ja Nej 

Antal produk-
tionsenheder 

 
% 

Antal produk-
tionsenheder 

 
% 

Antal produk-
tionsenheder 

014 6.356 1,3 485.506 98,7 491.862 
1-4 16.014 16,1 83.693 83,9 99.707 
5-19 15.700 36,1 27.747 63,9 43.447 
20-49 4.600 43,2 6.057 56,8 10.657 
50-99 1.706 41,8 2.372 58,2 4.078 
100-499 1.353 59,3 930 40,7 2.283 
500+ 143 67,5 69 32,5 212 
Uoplyst 1.074 8,7 11.309 91,3 12.383 
I alt 46.946 7,1 617.683 92,9 664.629 
Kilde: Øje på uddannelse. Analyse af praktikpladspotentialet på EUD-området. LO (2009) Side 19 
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Claus Rosenkrands Olsen konsulent i DI og repræsentant for Metalindustriens Uddannel-
sesudvalg påpeger, at det tillige handler om at afbureaukratisere vekseluddannelsessy-
stemet så meget som muligt, idet virksomhederne bliver mindre tilbøjelige til at ansætte 
lærlinge, jo mere bureaukratisk og administrativt tungt, systemet er. 

Endelig forklarer forsker Christian Helms Jørgensen fra RUC det uudnyttede praktikplads-
potentiale med, at erhvervsuddannelserne bliver mere og mere generelle, mens virksom-
hederne bliver mere og mere specialiserede. Det har som konsekvens, at enkeltvirksom-
heder i mindre grad kan påtage sig ansvaret for den fulde uddannelse.  

 

3.2.3 Erhvervsuddannelsernes image 

I forbindelse med afholdelsen af Oxfords Researchs og Kubixs to seminarer for de faglige 
udvalg om udfordringer for vekseluddannelsessystemet blev vigtigheden af, at erhvervs-
uddannelserne får et bedre image tydeligt og samstemmende italesat. Foruden den øko-
nomiske krise og det uudnyttede praktikpladspotentiale betragtes erhvervsuddannelser-
nes image således at udgøre en væsentlig udfordring i forhold til den danske praktik-
pladssituation på kort såvel som på langt sigt.   

Erhvervsuddannelserne spiller en central rolle i forhold til regeringens opfyldelse af mål-
sætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 får en ungdomsuddannelse. Det 
betyder, at erhvervsuddannelserne har et bredt elevgrundlag, som sætter krav til uddan-
nelsernes rummelighed i forhold de ressourcesvage såvel som de ressourcestærke unge. 

Erhvervsuddannelsernes image skal ifølge repræsentanterne fra de faglige udvalg både 
forbedres i forhold til de ressourcestærke unge og i forhold til virksomhederne. Ved at 
gøre erhvervsuddannelserne mere prestigefyldte i forhold til de ressourcestærke unge, 
skal det sikres, at det også i fremtiden bliver muligt at uddanne dygtige faglærte. Chef-
konsulent i DA, Simon Neergaard Holm, fremhæver, at målet er at få de unge til at se 
erhvervsuddannelserne som et jævnbyrdigt alternativ til gymnasieuddannelserne: 

”Erhvervsuddannelserne er blevet stemplet til at være lavstatus. DA vil rigtig gerne æn-
dre erhvervsskolernes image, så de kan konkurrere om de samme elever som gymnasi-
erne.” 

I forhold til virksomhederne gælder det både om at gøre det mere attraktivt og mere 
prestigefyldt at ansætte lærlinge. En positiv spiral i forhold til erhvervsuddannelsernes 
image forventes at have en positiv indvirkning på praktikpladssituationen på kort såvel 
som på langt sigt. 

 

3.3 Danske løsningsforslag og strategier  

Regeringspartierne (Venstre og Konservative) har sammen med Socialdemokraterne, 
Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre i løbet af 2009 i Danmark vedtaget tre politiske 
aftaler, som alle har til formål at vende udviklingen i forhold til det stigende antal af prak-
tikpladssøgende elever på erhvervsuddannelserne.  
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Formålet med de to første aftaler, praktikpladspakke et15 og to16 , der kom i henholdsvis 
maj og juni 2009, var på kort sigt at afbøde konsekvenserne af den globale økonomiske 
krise. Forligsparterne til de to praktikpladspakker indgik i forbindelse med forhandlingerne 
af globaliseringspuljen i november 2009 desuden aftale om en ungepakke17. Den sigter 
bredt mod at få flere unge i uddannelse og job. Som et led i ungepakken blev aftalepar-
terne enige om at afsætte 1,35 mia. kr. i 2010-2012 til at skaffe op til 5.000 flere nye 
praktikpladser i 2010.  

Sideløbende med indgåelsen af de tre aftaler på praktikpladsområdet har Undervisnings-
ministeriet ført drøftelser med DA, LO, og KL om løsningsforslag til praktikpladssituatio-
nen. I den forbindelse er DA, LO og KL kommet med en række forslag til, hvordan udfor-
dringerne for praktikpladsudviklingen kan gribes an18. Disse løsningsforslag har i høj grad 
dannet grundlag for de tiltag, som regeringen sammen med Socialdemokraterne, Det 
Radikale Venstre og Dansk Folkeparti er nået til enighed om i de tre aftaler.  

De to praktikpladspakker og ungepakken har samlet set skabt en styrket indsats på prak-
tikpladsområdet, som ikke mindst baserer sig på følgende udvalgte initiativer: 

• En ny præmieringsordning 
• En styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde 
• En udvidelse af skolepraktikken 
• Oprettelsen af 1.850 ekstra praktikpladser i det offentlige 
• Øvrige forbedringer af vilkårene på praktikpladsområdet 

 

3.3.1 Ny præmieringsordning 

For at få flere virksomheder til at oprette praktikpladser valgte Regeringen (Venstre og 
Konservative) sammen med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Dansk Folke-
parti som et centralt punkt i den første praktikpladspakke i maj 2009 at indføre en ny 
præmieringsordning.  

Med den ny præmieringsordning var det formålet at øge effekten af AER’s virksomheds-
præmie i perioder med lavkonjunktur. Det blev således vurderet, at de økonomiske inci-
tamenter i den eksisterende præmieringsordning ikke var tilstrækkelig stærke til i kriseti-
der at få virksomhedernes til at oprette praktikpladser. I stedet for at virksomhederne 
blev belønnet for at indgå flere praktikpladser end gennemsnittet i de foregående 3 år, 
blev det vedtaget, at der skulle gives et økonomisk tilskud til indgåelsen af alle nye ud-
dannelsesaftaler.  

Ved forhandlingerne om ungepakken i november 2009 besluttede aftaleparterne at øge 
tilskuddet til virksomhederne til det tredobbelte af det aftalte beløb ved den første prak-
tikpladspakke. Virksomhederne har siden november 2009 dermed haft mulighed for at 

                                                

 
15 Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og det Radikale Venstre af 7. maj 2009. 
16 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale 
Venstre om udvidelse af skolepraktikken i 2009.  
17 Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om ’Flere unge i 
uddannelse og job. 5. nov. 2009 
18 Aftale mellem DA og LO om udvikling af erhvervsuddannelserne 14. april 2009 og Notat om drøftelserne 
mellem Undervisningsministeriet, DA, LO og KL vedr. erhvervsuddannelserne, herunder praktikpladsområdet.  
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opnå et tilskud på op til i alt 50.000 kr. per uddannelsesaftale. Ordningen er udformet 
således, at udbetalingen af virksomhedernes bonus sker i to omgange med to lige store 
rater a 16.000 kr. (den første efter 4 måneder og den anden efter 7 måneder). Herud-
over modtager virksomhederne i de første tre måneder af praktikperioden en præmie på 
6.000 kr. per måned, hvilket svarer til ca. 67 % af begyndelseslønnen. Den ny præmie-
ringsordning gælder til og med den 31. dec. 2010.  

 

3.3.2 Styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde  

Foruden den nye præmieringsordning var et centralt punkt i den første praktikpladspakke 
at styrke erhvervsskolernes og de faglige udvalgs praktikpladsopsøgende arbejde med et 
tilskud på omkring 10 mio. kr. i årene 2009-2010. 

Pengene skulle bl.a. bruges til at iværksætte en kampagne, der igennem skolernes og de 
faglige udvalgs direkte kontakt til virksomhederne skulle medvirke til oprettelsen af flere 
nye praktikpladser. Fokus for erhvervsskolernes og de faglige udvalgs praktikpladsopsø-
gende arbejde skulle især være på at få genbesat udløbne praktikpladsaftaler samt at få 
indgået aftaler med virksomheder, der ikke tidligere havde haft praktikpladsaftaler.  

Det praktikpladsopsøgende arbejde skulle desuden kombineres med praktikplads-starts-
pakker til virksomhederne inden for de enkelte uddannelses- og brancheområder.  For-
målet med startpakkerne er, at virksomhederne kun skal søge information om uddannel-
sesaftaler ét sted. Praktikplads-pakkerne understøttes af en telefonlinje, hvor virksomhe-
derne kan ringe ind med spørgsmål.  

I tillæg til de nævnte kampagneelementer blev det ved den første praktikpladspakke 
desuden vedtaget at ændre tilskudsordningen til skolernes praktikpladsopsøgende arbej-
de. I den forbindelse blev det bl.a. besluttet at hæve institutionernes grundtakst ved 
nyindgåede aftaler fra 3.200 kr. til 4.000 kr. pr. aftale.  

Som led i styrkelsen af det praktikpladsopsøgende arbejde udsendte Undervisningsmini-
steriet DA, LO, KL, Danske Regioner, Danske Erhvervsskoler og SOSU-lederforeningen i 
januar 2010 sammen et brev til 65.000 praktikpladsgodkendte virksomheder, hvori de 
opfordrede til at oprette flere praktikpladser19.  

 

3.3.3 Udvidelse af skolepraktikken 

For at imødegå finanskrisens negative konsekvenser for elevernes muligheder for at få en 
praktikplads har Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Ven-
stre af to omgange vedtaget at udvide adgangen til skolepraktik.  

På baggrund af indstillinger fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannel-
ser (REU) blev det i forbindelse med praktikpladspakke to i juni 2009 vedtaget at udvide 
adgangen til skolepraktik i 2009. Konkret udmøntede denne beslutning sig i, at kvoterne 
for skolepraktik i resten af 2009 blev øget med mellem 8,5 pct. og 35 pct. 20 på uddan-
nelserne til mekaniker, kontor med specialer og uddannelserne inden for træfagene. Pa-
                                                

 
19 Fælles indsats for flere praktikpladser. 06.01.2010.  
20 I forhold til antallet af registrerede uddannelsesaftaler i 2007.  
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rallelt med denne midlertidige udvidelse af optaget til skolepraktik blev det for resten af 
2009 besluttet at åbne op for, at elever, der afsluttede trin 1 i skolepraktik, kunne fort-
sætte i skolepraktik på trin 2 og eventuelt efterfølgende trin.   

På baggrund af den fortsatte nedgang i antallet af indgåede uddannelsesaftaler blev afta-
leparterne i forbindelse med ungepakken enige om, at der i 2010 skal oprettes 1.500 
ekstra skolepraktikpladser. Pladserne skal dels oprettes på otte ud af de ni uddannelser, 
der har haft adgangsbegrænsning til skolepraktik, og dels på uddannelsen til anlægs-
struktør, bygningsstruktør og brolægger, hvor der ikke tidligere er udbudt skolepraktik.  

Finansieringen af de ekstra skolepraktikpladser sker via ubrugte midler fra globaliserings-
puljen fra 2008 og 2009.  

 

3.3.4 Oprettelsen af 1.850 ekstra praktikpladser i det offentlige 

De offentlige arbejdsgiveres fælles forpligtigelse til at oprette flere praktikpladser blev 
tillige præciseret i forbindelse med ungepakken. Det blev således vedtaget, at regerin-
gen, KL og Danske Regioner skal øge antallet af praktikpladser. Aftaleparterne forventer, 
mindst 1.650 nye praktikpladser i kommuner og regioner og 200 nye praktikpladser i 
staten i 2010.  

 

3.3.5 Øvrige forbedringer af vilkårene for praktikpladsområdet.  

Udover de nævnte initiativer, som primært har fokus på at udvide antallet af praktikplad-
ser, blev Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre i 
forbindelse med ungepakken enige om at iværksætte en række yderligere initiativer med 
henblik på at forbedre vilkårene på praktikpladsområdet. Det er således besluttet at 
iværksætte initiativer, der har til formål at sikre:  

• Bedre muligheder for elever der uforskyldt mister en uddannelsesaftale 
• En udbygning af supplerende grundforløbsundervisning i karensperioden 
• Kvalitet i skolepraktik og styrket efterlevelse af EMMA-kriterierne. 

I forhold til elever der uforskyldt mister deres praktikplads på grund af virksomhedskon-
kurs, er aftaleparterne enige om, at der skal iværksættes en tidsbegrænset ordning, der 
gælder for 2010. Formålet er, at elever, der uforskyldt mister deres praktikplads, skal 
kunne færdiggøre en erhvervsuddannelse med mindst muligt tab af uddannelsestid. Kon-
kret får elever, som er tilknyttet en uddannelse, hvor der ikke udbydes skolepraktik, mu-
lighed for at påbegynde uddannelsens skoledele uden en uddannelsesaftale. Skolerne får 
desuden mulighed for at yde tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med 
elever, der uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale. Hvis skolen mod forventning 
ikke kan tilvejebringe et relevant praktikpladstilbud, tilbydes eleven et overgangskursus til 
anden uddannelse med skolepraktik inden for indgangen. Skolerne er desuden blevet 
påbudt at iværksætte lokale informationstiltag målrettet virksomheder, elever og Ung-
dommens Uddannelsesvejledning for at gøre opmærksom på de nævnte muligheder. 

I forhold til en udbygning af den supplerende grundforløbsundervisning i karensperioden 
indføres der et krav om, at eleverne i 2010 skal gennemføre supplerende grundforløbs-
undervisning på en uddannelse, hvor der er gode praktikpladsmuligheder, før de kan 
optages i skolepraktik. Initiativet er gældende for uddannelser, hvor der er en høj andel 
af praktikpladssøgende elever i forhold til antallet af indgåede aftaler.  
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Med henblik på at forebygge uhensigtsmæssig anvendelse af skolepraktik styrkes EMMA-
kriterierne (dvs. kravene til elevernes egnethed, faglige og geografiske mobilitet og aktive 
praktikpladssøgning) gennem præciseringer i reglerne på bekendtgørelsesniveau. Endvi-
dere vedtages det i ungepakken at styrke skolernes vejledning af elever i forbindelse med 
praktikpladssøgning og kontrol med søgningsaktiviteterne. Vejledningen i karensperioden 
og kontrollen med søgningsaktiviteterne styrkes ved at udvide elevens personlige uddan-
nelsesplan med et særligt afsnit om aktiviteter i tidsrummet, fra eleven har afsluttet 
grundforløbet, til eleven har indgået en uddannelsesaftale.  

Endelig iværksættes en række initiativer med henblik på at styrke kvaliteten i skoleprak-
tikken. Blot for at nævne et par af initiativerne, fremgår det af ungepakken, at skoleprak-
tikken skal afspejle fagets praksis, at skolernes udbud af skolepraktik skal tydeliggøres, 
og at der skal foretages en erfaringsindsamling af skolernes praksis på området.  

 

3.4 Eksperter og interessenters vurderinger af politiske 
aftaler 

I dette afsnit sættes der fokus på de danske eksperters og interessenters vurderinger af 
de politiske aftaler på praktikpladsområdet. Afsnittet baserer sig dels på interview med 
eksperter og interessenter på erhvervsuddannelsesområdet, og dels på de to seminarer, 
som Oxford Research har afholdt i samarbejde med Kubix om internationale udfordringer 
for vekseluddannelserne. Idet Oxford Researchs gennemførte interviewene med eksper-
ter og interessenter inden vedtagelsen af ungepakken i november 2009, og udviklings-
seminaret med de faglige udvalg i januar 2010 ikke satte specifik fokus på ungepakken, 
bliver der ikke gået i dybden med en vurdering af denne aftale.  

Overordnet set vurderes de politiske aftaler på praktikpladsområdet positivt. De bliver 
således fra LO, DA, og KL betegnet som et skridt i den rigtige retning i forhold til at få 
løst den akutte mangel på praktikpladser. LO-sekretær, Ejner K. Holst, mener imidlertid, 
at de to første praktikpladspakker ikke er tilstrækkelige til også på langt sigt at få løst de 
udfordringer, som erhvervsuddannelserne i Danmark står overfor. Samtidig sås der ikke 
mindst fra arbejdsgiver side tvivl om virkningen af de økonomiske incitamenter, som 
regeringen sammen med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti 
har været med til at styrke.  

 

3.4.1 Tvivl omkring virkningen af de økonomiske incitamenter 

Et centralt element i de politiske aftaler på praktikpladsområdet er som beskrevet i afsnit 
3.3.1 en styrkelse af virksomhedernes økonomiske incitamenter til at oprette praktikplad-
ser. Ifølge konsulent Claus Rosenkrands Olsen fra DI og chefkonsulent i DA, Simon Neer-
gaard Holm, har de økonomiske incitamenter meget lille indflydelse på virksomhedernes 
motivation til at ansætte lærlinge. Simon Neergaard Holm henviser til en undersøgelse 
foretaget af DA, der viser, at virksomhederne ikke ville ansætte lærlinge, hvis de ikke kan 
beskæftige dem, også selvom det ville være gratis for dem. Tvivlen om virkningen af de 
økonomiske incitamenter bekræftes ligeledes af Claus Rosenkrands Olsen: 

”Hvis ikke man har aktivitet i sin virksomhed, ansætter man ikke lærlinge, og de økono-
miske incitamenter betyder i denne sammenhæng betydeligt mindre. DI forsøger i stedet 
at få virksomhederne til at overveje de langsigtede konsekvenser, hvis der ikke bliver 
uddannet nok lærlinge nu”. 
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Forsker Christian Helms Jørgensen fra RUC pointerer, at Regeringen bruger mange midler 
på at motivere virksomhederne til at oprette praktikpladser uden rigtigt at vide, hvilke 
motivationsfaktorer, som gør sig gældende. Efter hans mening kan de økonomiske inci-
tamenter i værste fald være med til at undergrave de normative incitamenter: 

”Regeringen lægger op til, at det skal betale sig for virksomhederne. Det er en utilitari-
stisk tænkning. Dermed kommer de til at undergrave de normative elementer og det 
fælles ansvar for, at der bliver uddannet nok faglært arbejdskraft”.  

Chefkonsulent i KL, Jan Bauditz, er generelt set positivt indstillet overfor de politiske afta-
ler på praktikpladsområdet. Ligesom de øvrige danske eksperter og interessenter ser han 
først og fremmest aftalerne som et redskab til at overvinde den eksisterende praktik-
pladskrise. I den forbindelse anser han det som hensigtsmæssigt, at virksomhederne i 
lærlingenes prøveperiode tildeles et økonomisk tilskud. Han påpeger således, at det kan 
medvirke til, at flere virksomheder i en periode med lavkonjunktur tør løbe risikoen ved at 
ansætte en lærling: 

”Med den nye præmieringsordning bliver virksomhederne præmieret ved at have en lær-
ling i prøvetiden, altså de tre første måneder. Tilskuddet skal gøre det nemmere for virk-
somheder at tage risikoen ved ’at prøve en lærling af’”.  

Ligesom de øvrige eksperter og interessenter på erhvervsuddannelsesområdet understre-
ger Jan Bauditz imidlertid, at de økonomiske incitamenter ikke kan stå alene. Sammen 
med Simon Neergaard Holm fra DA påpeger han derfor det positive i, at de politiske afta-
ler desuden har til formål at styrke det praktikpladsopsøgende arbejde overfor virksom-
hederne.  

 

3.4.2 Mere pisk og mere gulerod 

Med de politiske aftaler er det ifølge LO-sekretær, Ejner K. Holst, i første omgang forsøgt 
at ”lokke” virksomhederne til at oprette flere praktikpladser ved brug af gulerodsmeto-
den. Hvis denne metode viser sig ikke at have den ønskede virkning, kan det ifølge Ejner 
K. Holst være nødvendigt at benytte sig af mere ”uvenlige” måder at få virksomhederne 
til at uddanne de faglærte på: 

”Den uvenlige måde at rekruttere virksomheder på vil være, at de virksomheder, der ikke 
har lærlinge ansat, skal betale mere til AER-ordningen, samt at de ikke må byde ind på 
offentlige licitationer”.  

Både uddannelsesordførerne fra SF og Socialdemokraterne påpeger et behov for en yder-
ligere omfordeling gennem AER-ordningen. Erhvervsuddannelsesordfører fra SF, Karsten 
Hønge foreslår eksempelvis: 

”Ved at skrue op for AER-ordningen vil de internationale firmaer komme til at bidrage 
mere til uddannelsesindsatsen. På trods af, at de store firmaer med glæde ansætter fag-
lærte, er det i dag især de små og mellemstore virksomheder, der uddanner elever. Der-
for vil en forhøjelse af AER-bidraget / forhøjelse af AER-refusionen betyde en omfordeling 
til glæde for især de mindre virksomheder.” 

Socialdemokraternes uddannelsesordfører, Christine Antorini, mener, at man generelt set 
kan bruge de tiltag, der findes på praktikpladsområdet mere effektivt. Hun understreger 
dermed, at såvel pisk som gulerod skal anvendes mere.  
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3.5 Opsummering 

Kapitlet viser, at der i perioden 1. januar til 31. december 2009 er indgået 26.799 uddan-
nelsesaftaler, hvilket er et fald på 20 % i forhold til samme periode i 2008. I samme peri-
ode er antallet af elever i skolepraktik steget markant.  

Eksperter og interessenter på erhvervsuddannelsesområdet er enige om, at den økono-
miske krise udgør den største trussel i forhold til at vende den negative udvikling i indgå-
ede uddannelsesaftaler. Det bliver således påpeget, at virksomhederne ikke ansætter 
lærlinge, når de ikke har noget at sætte dem til. Mens den økonomiske krise udgør den 
største trussel for erhvervsuddannelsessystemet på kort sigt, vurderes et uudnyttet prak-
tikpladspotentiale og erhvervsuddannelsernes negative image at være to væsentlige ud-
fordringer på den lange bane.  

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre og Socialdemokra-
terne i maj og juni 2009 vedtaget to praktikpladspakker, som har til formål at afbøde 
konsekvenserne af den økonomiske krise på kort sigt. Desuden vedtog forligsparterne i 
november 2009 en ungepakke, som bredt sigter imod at få flere unge i uddannelse og 
job. De tre pakker indeholder følgende tiltag, som alle har til hensigt at skaffe flere prak-
tikpladser: 

• Praktikpladspakke 1:  

o Ny Præmieringsordning,  

o En styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde gennem kampagner 
for oprettelse af nye praktikpladser, praktikplads-start-pakker til virksom-
heder og en omlægning af tilskudsordningen til institutionernes praktik-
pladsopsøgende arbejde. 

• Praktikpladspakke 2:  

o Midlertidig udvidelse af optaget til skolepraktikken i 2009 

o Elever på trin 1 i skolepraktik får for resten af 2009 mulighed for at for-
sætte på trin 2 

• Ungepakken 

o 1,35 mia. kr. i 2010-2012 afsættes til at skaffe op til 5.000 flere nye 
praktikpladser i 2010 

o Tredobling af præmie og bonus til virksomhederne. Op til i alt 50.000 kr. 
per aftale 

o 1.500 ekstra skolepraktikpladser 

o 1.650 ekstra praktikpladser i kommuner og regioner 

o 200 ekstra praktikpladser i staten 

o Øvrige forbedringer af vilkårene på praktikpladsområdet.  

Som det fremgår af indholdet af de tre aftaler, er udviklingen i antallet af uddannelsesaf-
taler fulgt tæt fra politisk hold i løbet af 2009. Via en styrkelse af de økonomiske incita-
menter til virksomhederne samt oprettelsen af flere skolepraktikpladser, har forligspar-
terne målrettet bestræbt sig på, at flest muligt unge gennemfører deres erhvervsuddan-
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nelse. Foruden de politiske partier som indgår i de tre aftaler, har regeringen løbende ført 
drøftelser med LO, DA og KL. Kapitlet viser imidlertid, at der ikke mindst fra arbejdsgiver-
side sås tvivl om virkningen af de økonomiske incitamenter til virksomhederne. Herudover 
påpeger LO, Socialdemokraterne og SF nødvendigheden af at afvente effekterne af de 
politiske aftaler og herefter vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt at kombinere bru-
gen af gulerod med pisk.  

  



 

 

 

 

 

33

Kapitel 4. Praktikpladssituationen i Østrig 

I dette kapitel stiller analysen skarpt på det østrigske erhvervsuddannelsessystems op-
bygning og struktur. Det østrigske erhvervsuddannelsessystem adskiller sig på flere om-
råder fra det danske, hvorfor en direkte sammenligning ikke er mulig. Dette udelader dog 
ikke, at danske beslutningstagere og interessenter inden for erhvervsuddannelsessyste-
met kan hente inspiration fra Østrig, det kan de.   

 

4.1 Det østrigske erhvervsuddannelsessystem 

I Østrig er der tre former for erhvervsuddannelser, hvoraf den ene hviler på vekselud-
dannelsesprincippet. Hver uddannelsesform har egne skoler. Der er således tre forskellige 
former for erhvervsskoler (Berufschuler, Berufsbildende mittlere schule og Berufsbildende 
höhere schule).  

De østrigske skoleelever skal allerede i ti-årsalderen vælge, hvilken vej de vil gå i uddan-
nelsessystemet. Den endelige beslutning om, hvorvidt gymnasium eller en erhvervsud-
dannelse vælges, skal tages, når eleven er 14 år. Eleven har dog efterfølgende mulighed 
for at skifte mellem de to uddannelsesretninger.  

 

Ca. 80 % af alle skolesøgende unge i Østrig optages hvert år på en erhvervsuddannelse. 
Som nævnt er det én ud af de tre erhvervsuddannelser, som hviler på vekseluddannel-

Fakta om Østrig 

Østrig er en parlamentarisk-demokratisk republik. Det er delt op i ni forbundslande og 
har et parlamentarisk system der består af to kamre. 

Indbyggertal: 8.2 millioner indbyggere 

Areal: 83,871 km2 

Erhvervsfrekvens i 2008: 72,1% 

Andel af SMEs: 99,7 % heraf har 87,4 % op til 9 ansatte 

Arbejdsløshedsprocent: 5,5 %, 4. kvartal 2009.  

Ungdomsarbejdsløshedsprocent: 10,6 % for de 15-24 årige. I alt var 39.000 unge un-
der 25 år i 2009 registreret ledige. 

Elevtal på erhvervsuddannelserne i 2008: 324.000, hvoraf de 132.191 var indskrevet på 
en Berufsshule, hvor 80 % af uddannelsen foregår i praktik. 

Praktikpladssituation: I juli 2009 havde 21.722 unge ikke en praktikplads i en virksom-
hed. Fra juli 2008 til juli 2009 er antallet af unge uden en praktikplads steget med ca. 
21 % svarende til 3.723 personer  

Kilde: Oxford Research 2010 
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sesprincippet. Der kan således vælges imellem at tage hele uddannelsen på en skole eller 
som en vekseluddannelse (skiftevis i skole og i praktik på en virksomhed). ”Praktikvejen” 
tager imellem to og fire år, hvoraf 80 % af tiden er praktik og resten skoleforløb (Be-
rufschule).  Godt 40 % af de skolesøgende på. 10. klassetrin optages hvert år på en Be-
rufschule, dvs. at de har valgt praktikvejen. I 2008 var i alt 324.000 unge optaget på en 
erhvervsuddannelse, hvoraf de 132.191 var indskrevet på en Berufsschule.  

De elever, der vælger at tage hele deres uddannelse på en skole, kan gøre det på to 
niveauer. De kan vælge imellem (berufsbildende mittlere Schule) og (berufsbildende 
höhere Schule). I mittlere Schule er formålet ligesom med de danske erhvervsuddannel-
ser at give eleverne en kompetencegivende erhvervsuddannelse, der gør det muligt at 
udøve sit erhverv straks efter uddannelsens afslutning. Uddannelsen i mittlere Schule 
tager ca. 3-4 år. Hvis höhere Schule vælges, er uddannelsens længde fem år. Denne 
uddannelse er direkte adgangsgivende til en lang videregående uddannelse. 14 % af de 
skolesøgende unge på 10. klassetrin vælger mittlere Schule, mens 26 % påbegynder et 
uddannelsesforløb på en höhere Schule.  

I det følgende vil primært den erhvervsuddannelsesform, som hviler på vekseluddannel-
sesprincippet, blive beskrevet, da det jo netop er udfordringerne for vekseluddannelses-
princippet, som er fokus i denne analyse.  

De elever, som vælger ”praktikvejen”, kan vælge mellem 250 forskellige beskæftigelses-
retninger. I forhold til at skabe et mere overskueligt erhvervsuddannelsessystem med 
færre indgange, er der indført et modulbaseret system bestående af et basismodul, et 
hovedmodul og et specialmodul. Basismodulet tager to år og koncentrerer sig om basale 
færdigheder på tværs af forskellige beskæftigelsesretninger. Hovedmodulet tager om-
kring et år og giver mulighed for at tilegne sig jobspecifikke kvalifikationer. Specialisering 
på specialmodulet tager et halvt til et helt år. 

 

4.1.1 Finansieringen af erhvervsuddannelsessystemet 

I Østrig er det overordnede ansvar for erhvervsuddannelserne delt ud på to ministerier, 
som sammen med virksomhederne står for finansieringen af erhvervsuddannelsessyste-
met. Ministeriet for Uddannelse, Kunst og Kultur er ansvarlige for den skolebaserede del 
af uddannelsen, herunder finansieringen af praktikpladscentre, mens Ministeriet for Øko-
nomi, Familie og Ungdom er ansvarlige for den virksomhedsbaserede del af praktikken. 
Dialogen mellem de vigtigste interessenter på erhvervsuddannelsesområdet foregår bl.a. 
i de statslige og regionale rådgivningspaneler på praktikpladsområdet. I disse paneler 
sidder bl.a. repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og erhvervsskolerne.  

Det østrigske Ministerium for Uddannelse, Kunst og Kultur har det overordnede ansvar 
for skolerne og er således ansvarlige for den skolebaserede del af uddannelsen. Organi-
seringen af skolernes opgaver og udarbejdelsen af læseplaner er placeret under the Fe-
deral School Organisation Act.  

På opfordring af arbejdsmarkedets parter har Ministeriet for Økonomi, Familie og Ung-
dom nedsat et centralt rådgivningspanel for praktikpladsområdet, The Federal Advisory 
Board on Apprenticeship. Panelmedlemmerne, der er lærere fra Berufschuler, bidrager 
bl.a. med ekspertvurderinger i forhold til styringen af udbuddet af praktikpladser inden 
for de enkelte brancher.   

På det lokale/regionale plan er praktikpladskontorer sammen med repræsentanter fra de 
regionale arbejdskamre ansvarlige for godkendelsen af nye praktikpladsvirksomheder. 
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Herudover er de ansvarlige for kontraktindgåelsen mellem elever og praktikpladsvirksom-
heder. På regionalt plan findes desuden regionale rådgivningspaneler for praktikpladsom-
rådet. Panelerne består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, der tilbyder råd-
givning i alle spørgsmål, som vedrører erhvervsuddannelserne.  Endelig er der i hver 
region et uddannelsespanel, som står for implementeringen af de statslige skitser til læ-
seplaner inden for hver branche. Endvidere rådgiver de regionale uddannelsespaneler 
skoler i forskellige spørgsmål af teknisk og uddannelsesmæssig art.  

 

4.2 Praktik 

For at blive optaget på en Berufschule skal den unge på forhånd have en praktikplads. De 
unge, som ønsker at tage en erhvervsuddannelse baseret på vekseluddannelsesprincip-
pet, finder som regel en praktikplads på eget initiativ. Hvis de ikke selv kan finde en prak-
tikplads, skal de registreres hos arbejdsformidlingen, som bistår med at finde en ledig 
praktikplads. Foruden arbejdsformidlingen tilbyder de regionale praktikpladskontorer 
desuden hjælp til at finde praktikpladser. 

Virksomheder skal ligesom i Danmark praktikpladsgodkendes, for at de kan tage lærlinge. 
Som en obligatorisk del af praktikpladsgodkendelsen skal en repræsentant fra virksom-
heden gennemgå et 40-timers praktikvejlederkursus. Kurset indeholder undervisning i 
bl.a. erhvervsuddannelsespædagogik og jura. Det 40-timers kursus indgår desuden som 
det første modul i en ny masteruddannelse for faglærte. Hermed kan praktikvejlederkur-
set indtænkes i virksomhederne samlede uddannelsespolitik  

De fleste praktikvejledere har ansvaret for uddannelsen af lærlinge som en integreret del 
af deres arbejde. Men især på store virksomheder findes praktikvejledere, hvis eneste job 
er at vejlede og supervisere lærlinge.  

Praktikpladskontrakter indgås mellem lærlingen og den autoriserede praktikvejleder i 
virksomheden. Under praktikperioden modtager lærlingen løn, som er overenskomstregu-
leret. Lønnen stiger for hvert år, lærlingen har været i praktik. Lærlingens løn vil gen-
nemsnitlig nå op til 80 % af en faglært inden for samme branche. 

 

4.2.1 Praktikpladscentre (JASG) 

De unge, som det hverken på egen hånd eller med hjælp fra arbejdsformidlingen lykkes 
at finde en praktikplads, bliver tilbudt at påbegynde deres praktik på et praktikpladscen-
ter og blive JASG-lærlinge. (Jugendausbildungssicherungsgesetz, JASG).  

Praktikpladscentrene drives på vegne af den offentlige arbejdsformidling og ligger fysisk 
adskilt fra skolerne. Det betyder, at de unge, der er JASG-lærlinge ligesom lærlinge med 
en praktikplads, tilbringer én dag om ugen på en Berufschule og fire dage om ugen i 
praktik uden for skolen.  

Da praktikpladscentrene blev oprettet i 2002, var formålet, at de skulle give unge uden 
en virksomhedskontrakt mulighed for at komme i gang med en uddannelse. De unge 
skulle højst kunne være tilknyttet praktikpladscenteret i 12 måneder. I den periode skulle 
de forberede sig på at komme ud i en virksomhed. I dag kan de unge færdiggøre deres 
uddannelse i praktikpladscenteret. Efter de unge har været på centeret i et til to år, ud-
vælger underviserne de unge, som de vurderer, er bedst egnet til at komme ud i en virk-
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somhed. Herefter kan eleven i en periode på ca. 3-6 måneder komme i ulønnet praktik i 
en virksomhed.   

Mens de unge er tilknyttet praktikpladscenteret, får de 240 EUR om måneden det første 
og andet år af deres læretid, og 555 EUR om måneden i det tredje år.  
 
Praktikpladscentrene er i perioden 2002 til 2005 blevet evalueret af Oxford Researchs 
østrigske samarbejdspartner KMU Forschung21. I evalueringen konkluderes det, at cent-
rene har bidraget positivt i forhold til at integrere de unge på arbejdsmarkedet. Således 
er 53 % af de unge efter seks måneder kommet i praktik i en virksomhed. Dette tal er en 
smule højere efter 12 måneder, hvor 55 % påbegynder praktik i en virksomhed.  
 
Desuden fremhæves det i evalueringen, at flere af virksomhederne har haft positive erfa-
ringer med de unge, som kommer fra praktikpladscentrene. 81 % af de adspurgte virk-
somheder tilkendegiver, at de alt i alt har haft gode erfaringer med JASG-lærlinge. Yder-
mere vurderer 65 % af virksomhederne, at de har haft lige så gode erfaringer med JASG-
lærlinge som med lærlinge, der har haft en praktikplads i en virksomhed. Virksomheder-
ne er især tilfredse med JASG-lærlingenes arbejdsindsats og deres sociale kompetencer. 
84 % af virksomhederne vurderer, at de sociale kompetencer enten er ”gode” eller ”me-
get gode” hos JASG-lærlingene. Ligeledes har 77 % af virksomhederne svaret, at JASG-
lærlinges arbejdsindsats enten er ”god” eller ”meget god”. Det er dog i denne forbindelse 
vigtigt at tage med i betragtningen, at dem, der kommer i ulønnet praktik i en virksom-
hed, formentlig er den ”dygtigste” halvdel af lærlingene på praktikpladscenteret.  

Lærlingenes sproglige og faglige kompetencer vurderes imidlertid mindre positivt af virk-
somhederne. I forhold til de sproglige kompetencer hænger den mindre positive vurde-
ring naturligt sammen med, at to tredjedele af JASG-lærlingene i Wien har en anden 
etnisk baggrund end østrigsk. I evalueringen anbefales det, at de unge på praktikplads-
centrene får målrettet individuel undervisning, da lærlingene har store huller i deres 
sproglige og faglige kompetencer. Derudover fremhæves det, at den økonomiske uddan-
nelsesstøtte er for lav, da en stor del af de unge kommer fra familier med lave indkom-
ster og således kan have svært ved at opretholde en rimelig levestandard.  

For at modvirke manglen på praktikpladser i virksomhederne anbefales det endvidere i 
evalueringen, at der fokuseres mere på uddannelsesvejledningen, så de unge får et mere 
realistisk billede af de muligheder, de har på arbejdsmarkedet, før de vælger en uddan-
nelse.  

 

Praktikpladscenteret: ”Jugend am Werk” 
Oxford Research besøgte under sit studiebesøg i Østrig et praktikpladscenter i Wien. 
Centeret hedder ”Jugend am Werk” og underviser ca. 1.500 unge, som ikke kan finde 
en praktikplads i en virksomhed.  

Desuden tilbyder centeret undervisningsforløb for virksomheder med lærlinge. Eksem-
pelvis oplæring i basale praktiske færdigheder.   

De unge, som ikke har en praktikplads i en virksomhed pga. svage forudsætninger 
(faglige, sproglige som sociale) optages på et særligt program ”Integrative Vocational 

                                                

 
21 Evaluierung der Wiener JASG-Lehrgänge, KMU Forschung Austria, Wien 2006. 
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Training”. Programmet giver mulighed for et forlænget praktikophold i op til to år, el-
ler til at erhverve sig udvalgte kompetencer inden for særlige jobprofiler.  

Udover at være et praktikpladscenter er ”Jugend am Werk” også et aktiveringstilbud 
for multihandicappede og personer med alvorlige psykiske lidelser.   

”Jugend am werk” ligner udefra en stor fabriksbygning. Indenfor ligger bil-, metal- og 
træværksteder side om side med systuer og almindelige klasselokaler, hvor eksempel-
vis elektrikerlærlinge modtager undervisning.  

Lærlingene på værkstederne er iklædt overalls i blå og røde farver. Farverne angiver, 
om lærlingen har en læreplads i en virksomhed eller er tilknyttet praktikpladscentret. 
Formålet er, at virksomhederne ønsker at identificere egne lærlinge, når praktikvejle-
derne kommer ud for at supplere undervisningen i praktikpladscenteret.  

I overensstemmelse med KMU Forschungs evaluering af praktikpladscentrene, har 
mange af de unge på ”Jugend am Werk” en anden etnisk baggrund end østrigsk.  

Der er på ”Jugend am Werk” ansat psykologer, pædagoger og socialrådgivere til at 
støtte de unge i de sociale problemer, som flere af dem har.  

Herudover er der for alle praktikpladscentrene i Wien ansat tre medarbejdere, som 
har til formål at finde praktikpladser til de unge, som endnu ikke har en kontrakt med 
en virksomhed. 

Ca. en tredjedel, som begynder på ”Jugend am Werk” får en praktikplads i en virk-
somhed, en tredjedel færdiggør uddannelsen i centeret, og en tredjedel forlader cen-
teret for at arbejde ufaglært.  

 
 
4.3 Udfordringer  

I dette afsnit fokuseres på de udfordringer, som kendetegner det østrigske vekseluddan-
nelsessystem. Ligesom i Danmark har den økonomiske krise i løbet af 2009 betydet et 
markant fald i antallet af indgåede uddannelsesaftaler med virksomheder. Østrigske inte-
ressenter og eksperter peger på følgende centrale udfordringer for vekseluddannelsessy-
stemet: 

• Den økonomiske krise   
• De unges kompetenceniveau, når de begynder på erhvervsuddannelserne 
• Kvaliteten af de eksisterende praktikpladser i virksomhederne.  

 

4.3.1 Den økonomiske krise 

Omdrejningspunktet i den østrigske debat om vekseluddannelsessystemet er ligesom i 
Danmark, hvordan det kan lykkes, at så mange unge som muligt får en erhvervsuddan-
nelse på trods af den økonomiske krise. I overensstemmelse med Danmark findes der i 
Østrig en uddannelsesgaranti, og det har således været nødvendigt at udvide antallet af 
praktikpladser i praktikpladscentrene.  

Den økonomiske krise har i Østrig været stærkt medvirkende til, at 21.722 unge i slut-
ningen af juli 2009 stod uden en praktikplads i en virksomhed. Tallet dækker både over 
de, der er påbegyndt deres praktik i et praktikpladscenter, og de der er i kontakt med 
arbejdsformidlingen for at finde en ledig praktikplads i en virksomhed.  
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Udover, at antallet af unge uden en praktikplads i en virksomhed er steget gennem 2009, 
er ungdomsledigheden også steget. I august 2009 var 41.250 unge under 24 år ledige i 
Østrig. Det er en stigning på 29,5 % sammenlignet med august 2008.  Ledigheden er 
specielt steget inden for manufaktur- og byggebranchen, turisme og handel.  
 
Fra juli 2008 til juli 2009 er antallet af unge uden en praktikplads steget med ca. 21 % 
svarende til 3.723 personer. Problemet med at skaffe praktikpladser er størst i Wien. 
Ifølge deltagerne ved Oxford Researchs fokusgruppeinterview i Østrig, er problemet i 
Wien, at de store virksomheder som General Motors, Phillips og Siemens reducerer antal-
let af lærlinge. Herudover er såvel de store som de små virksomheder generelt tilbage-
holdende med at oprette praktikpladser, da de ikke har samme mulighed for at ansætte 
lærlingene, når de er færdiguddannet, som de har i perioder med højkonjunktur.   
 
Hovedparten af de østrigske lærlinge, svarende til 72 %, bliver uddannet i små og mel-
lemstore virksomheder. Mere end halvdelen (ca. 53 %) af de østrigske lærlinge er ansat i 
virksomheder med færre end 50 ansatte. 19 % er lærlinge i virksomheder med mellem 
50 og 250 ansatte, og 28 % i store virksomheder med mere end 250 ansatte. PR-
ansvarlig for praktikpladscentrene i Wien, Mr. Wolfgang Bamberg, vurderer imidlertid, at 
der primært er behov for en indsats overfor de små virksomheder, hvis antallet af prak-
tikpladser i virksomheder i Østrig skal stige. Han påpeger, at det især er de små virksom-
heder, som ofte ikke kender lovgivningen omkring ansættelse af lærlinge og muligheder-
ne for finansiel støtte. 
 
Der er i Østrig ingen officielle opgørelser (registertal), over hvor mange lærlinge, der 
bliver uddannet i virksomheder, der er udenlandsk ejet. 3 % af virksomhederne i Østrig 
er internationale virksomheder med en udenlandsk ejer. Selvom de internationale virk-
somheder er få rent antalsmæssigt, har de stor økonomisk indflydelse. Således har de 
udenlandske virksomheder en gennemsnitsstørrelse på 57 ansatte mod ni ansatte i 
østrigsk ejede virksomheder. I forhold til de internationale virksomheders størrelse, vur-
deres de derfor også i Østrig at have en stor betydning for udviklingen i antallet af prak-
tikpladser.  
 
 

4.3.2 De unges kompetenceniveau 

I forbindelse med Oxford Researchs fokusgruppeinterview blev de unges kompetenceni-
veau udpeget som en af de vigtigste udfordringer i forhold til vekseluddannelsesprincip-
pet. En markant del af de unge, der påbegynder en erhvervsuddannelse, har store van-
skeligheder med at skrive og læse tysk. Det gælder ikke mindst gruppen af unge med 
anden etnisk baggrund end tysk.  

Denne udfordring bliver ligeledes meget tydeligt italesat af Eva Tepperberg, der er skole-
inspektør på Hans Mandl Berufsschule i Wien. Eva Tepperberg vurderer, at grundskoleni-
veauet ikke er højt nok. Hun fremhæver, at det vil være konstruktivt at indtænke de 
danske produktionsskoler i det østrigske uddannelsessystem, da de kan bidrage til at 
løfte niveauet for den målgruppe, der påbegynder en erhvervsuddannelse.  
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Foruden niveauet for grundskoleunder-
visningen fremhæver Eva Tepperberg 
erhvervsskolernes image, som én af 
årsagerne til udfordringerne med de 
unges kompetenceniveau. Det påpeges, 
at mange forældre søger at presse deres 
børn ind på en gymnasieuddannelse, 
fordi erhvervsuddannelserne har ry for, 
at der er mange elever med indvandrer-
baggrund. Eva Tepperberg vurderer 
imidlertid, at erhvervsuddannelsernes 
image er forbedret, da erhvervsuddan-
nelserne med nogle ekstra eksamener er 
blevet adgangsgivende til universitetet.   

Kompetenceniveauet bliver ligeledes 
fremhævet af Sylvia Pilz fra det føderale 
økonomiske kammer i Wien: ”Der er en generel mangel på basale kompetencer blandt 
Berufschule-elever.” Hun påpeger, at virksomhederne efterspørger lærlinge, som generelt 
skal have et højere kompetenceniveau end de, som vælger at tage deres erhvervsuddan-
nelse som en vekseluddannelse, generelt har.  

 

4.3.3 Kvaliteten af de eksisterende praktikpladser 

Kvaliteten af de eksisterende praktikpladser er en tredje udfordring for det østrigske vek-
seluddannelsessystem.  

På fokusgruppeinterviewet påpeges det, at der ikke alene er brug for flere praktikpladser, 
men også bedre praktikpladser. Baggrunden er dels, at det er relativt let for en virksom-
hed at blive godkendt som praktikpladsvirksomhed, dels at flere og flere virksomhedsle-
dere ikke selv har en erhvervsuddannelsesbaggrund.  

Edith Kugi, arbejdskammeret i Wien, vurderer, at der er behov for en bedre kvalitetskon-
trol af de virksomheder, som har lærlinge. Endvidere påpeger hun, at det obligatoriske 
40-tmers kursus i forbindelse med virksomhedens praktikpladsgodkendelse ikke er til-
strækkeligt. I praksis er det ikke altid den person, der sendes på kursus, som også har 
mest med lærlingene at gøre. Der er derfor, ifølge Edith Kugi, behov for, at virksomhe-
den gentager det 40-timers kursus en gang hvert femte år. De øvrige deltagere ved fo-
kusgruppeinterviewet påpeger, at det i forhold til en gentagelse af det 40-timers kursus 
er vigtigt at have virksomhedens størrelse for øje. Således fremhæves det, at små virk-
somheder ikke vil have ressourcer til at gentage kurset igen og igen. De krav, der stilles 
til virksomhederne, skal dermed ifølge de østrigske eksperter og interessenter differentie-
res i forhold til virksomhedernes størrelse.  

 

4.4 Strategier til at skaffe flere praktikpladser 

I dette afsnit fokuseres der på de østrigske strategier til at få flere virksomheder til at 
oprette praktikpladser. På trods af at praktikpladssituationen i Østrig ligesom i Danmark 
er mærket af den økonomiske krise, findes der i Østrig ikke et decideret kriseberedskab. 
De strategier og redskaber, som beskrives i dette afsnit, er således ikke iværksat som 

Fakta om Hans Mandl Berufsschule  

Skolen har 3.000 elever om ugen. Eleverne 
er typisk teenagere i alderen 15-18 år. 

Skolen er en sammenslutning af tre forskelli-
ge erhvervsskoler (Berufsschuler).  

• Erhvervsskole for forsikring, bank og 
shipping 

• Erhvervsskole for mad og tandklinikassi-
stenter 

• Erhvervsskole for turisme.  
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følge af den økonomiske krise. De afspejler derimod mere generelle strategier i forhold til 
på sigt at løse de udfordringer, som det østrigske erhvervsuddannelsessystem står over-
for.  

 

4.4.1 ”One day release” og ”block release” 

I forhold til at skabe et fleksibelt system, som så vidt muligt imødekommer virksomhe-
dernes behov, kan virksomhederne i Østrig vælge imellem ”one day release” og ”block 
release”. ”One day release” betyder, at eleven er en dag om ugen på skole og fire dage 
om ugen på virksomheden, mens betegnelsen ”Block release” henviser til, at eleven er på 
skolen flere uger ad gangen.  

Ifølge den østrigske skoleinspektør, Eva Tepperberg, er valgmuligheden mellem ”One day 
release” og ”block release” en stor fordel, idet virksomhederne ofte har præferencer for 
enten det ene eller andet. Det, at de kan vælge, betyder, at virksomhederne fx ikke er 
tvunget til at sende eleven på skole i flere uger, hvis eleven er blevet en uundværlig del 
af virksomhedens arbejdskraft.  

De fleste elever på Eva Tepperbergs Berufschule er på skolen én dag om ugen og fire 
dage om ugen på deres praktikplads. Ifølge de elever, som Oxford Research talte med 
under sit studiebesøg i Østrig, er muligheden for ”One day release” ikke alene en fordel 
for virksomhederne, men også for eleverne. De påpegede således, at det var nemmere at 
opnå et hensigtsmæssigt samspil mellem skole- og praktikophold, når de hver uge både 
er på skolen og på praktikpladsen.  

 

4.4.2 Økonomiske incitamenter 

Ligesom i Danmark gør Østrig brug af økonomiske incitamenter i forhold til at gøre virk-
somhederne mere interesserede i at oprette praktikpladser.  

Siden 1996 er virksomheder, som indgår en uddannelseskontrakt med en elev, blevet 
tildelt en økonomisk bonus – ”den såkaldte Blum-bonus”. Denne bonus er inden for de 
seneste år bliver suppleret med flere nye økonomiske støtteordninger. En praktikplads-
virksomhed kan efter det første år af lærlingekontrakten søge om at få tre måneder af 
lærlingelønnen betalt. Efter to år er der mulighed for at få to måneder betalt, og efter tre 
år er der mulighed for at få en måned betalt. Virksomheder modtager desuden 2.000 
EUR i støtte for hver af de første 10 praktikpladser, virksomheden opretter.  

Udover at øge antallet af praktikpladser, er der i Østrig desuden iværksat en række øko-
nomiske tilskudsordninger, som har til formål at sikre kvaliteten af de eksisterende prak-
tikpladser. Praktikpladsvirksomheder får således 75 % af deres omkostninger dækket (op 
til et maksimum på 1.000 EUR) for videreuddannelsesforløb med fokus på virksomhedens 
interaktion med lærlinge. Endvidere har virksomheder mulighed for at modtage 3.000 
EUR for hver lærling, som gennemfører uddannelsen med et godt resultat.  Ydermere 
gives en bonus på 200 til 250 EUR for lærlinge, der afslutter deres svendeprøve med et 
særligt godt resultat. Beløbet afhænger af, hvor positivt resultatet af svendeprøven vur-
deres.  

Forhandlingerne om den økonomiske støtte blev igangsat før den finansielle krise brød 
ud. Deltagerne på fokusgruppeinterviewet udtrykker generelt tvivl om effekten af de 
økonomiske incitamenter. Derudover fremhæves det, at et alternativ eller et supplement 
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til den økonomiske støtte kunne være at tilbyde virksomhederne assistance og professio-
nel rådgivning i forhold til at løse eventuelle konflikter med lærlinge. Der er imidlertid 
tilfredshed med, at den økonomiske støtte ikke alene er baseret på at øge antallet af 
praktikpladser, men også på kvaliteten af den praktik, som virksomhederne udbyder. 

 

4.4.3 Integrative vocational training 

For at give flere unge med svage forudsætninger mulighed for at få en erhvervsuddan-
nelse blev ”Integrative vocational training” implementeret i det østrigske erhvervsuddan-
nelsessystem i august 2003.  

”Integrative vocational training” giver mulighed for at skræddersy en erhvervsuddannelse 
til unge med svage forudsætninger på to måder. De unge kan enten få forlænget deres 
praktikophold i op til højst to år, eller de kan igennem deres praktik ”nøjes” med at er-
hverve sig udvalgte kompetencer inden for særlige jobprofiler.  

Hovedelementet i ”Integrative vocational training” er, at den unge får personlig støtte til 
særlige læringsbehov og løsning af eventuelle konflikter med sin praktikvejleder.  

Målgruppen for ”Integrative vocational training” var oprindeligt elever fra specialskoler, 
elever uden en adgangseksamen og elever med personlige og sociale problemer som ikke 
ville kunne fungere i et normalt praktikpladsforløb.   

Deltagerne ved fokusgruppeinterviewet er yderst begejstrede for implementeringen af 
”Integrative vocational training”. Det blev imidlertid også fremhævet, at det indtil videre 
ikke er lykkes at ramme den rigtige målgruppe. Således er 60 % af de unge, som i Wien 
er omfattet af ”Integrative vocational training”, elever med anden etnisk baggrund end 
østrigsk.  
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Kapitel 5. Praktikpladssituationen i Holland 

I dette afsnit sættes fokus på det hollandske erhvervsuddannelsessystems opbygning og 
struktur. På samme måde som med det østrigske erhvervsuddannelsessystem adskiller 
det hollandske system sig fra det danske på flere områder. På trods af disse forskelle, er 
det alligevel muligt at hente inspiration fra det hollandske erhvervsuddannelsessystem i 
forhold til at udpege og beslutte fremtidige strategier og løsningsmodeller for den danske 
praktikpladssituation.  

 
5.1 Det hollandske erhvervsuddannelsessystem 

I Holland kan en erhvervsuddannelse, middelbaar beroepsonderwijs (MBO) opnås på fire 
forskellige niveauer. I nedenstående punktopstilling fremgår såvel navne som varigheden 
af uddannelsen på de fire niveauer:  

• Niveau 1: Assistentopleiding - uddannelse på assistentniveau, varer ½-1 år.     

• Niveau 2: Basisberoesopleiding - oplæring på basisniveau, varer 2-3 år.  

• Niveau 3: Vakopleiding - professionelt niveau, varer 3-4 år  

• Niveau 4: Middenkaderopleiding - middle-manangement uddannelse, varer 4 år. 

Niveau et, der er det laveste niveau, vil ofte ikke være tilstrækkeligt til, at den unge kan 
opnå beskæftigelse, og vil derfor typisk blive suppleret med niveau 2. Niveau 2 er det 
niveau, som den hollandske regering ønsker, at alle borgere som minimum skal være 
uddannet på. Overordnet set gælder det, at de to laveste niveauer er meget praktisk 
baseret, mens niveau 3 og 4 er mest teoretisk baseret. Der kan til en vis grad skiftes 
mellem de forskellige niveauer, men i nogen professioner kan det være nødvendigt at 
begynde forfra, hvis eleven skifter niveau. Inden for andre professioner er det kun muligt 
at uddanne sig på niveau 4.  

På hvert niveau er der principielt set to måder, en erhvervsuddannelse kan gennemføres 
på. De to veje, BOL og BBL, bygger begge på en kombination af teoretisk uddannelse 
gennem skoleophold og praktik i en virksomhed.  

• På BOL-linjen ligger hovedvægten på skoleophold, hvilket svarer til ca. 80 % af 
uddannelsen, mens de sidste 20 % er fordelt på to praktikophold af 5-6 uger per 
år.  

• På BBL-linjen ligger hovedvægten omvendt på praktikdelen, som i gennemsnit 
fylder mere end 60 % af uddannelsen.  

En elev på BBL-linjen er fire dage om ugen i praktik i en virksomhed og en dag om ugen i 
skole. En grundlæggende forskel på BOL og BBL er desuden, at BOL-elever typisk ikke får 
løn under praktik, og at virksomhederne derfor betragter dem som studerende, hvorimod 
BBL-elever får udbetalt løn under hele praktikken og bliver betragtet som ansatte. Denne 
forskel hænger desuden sammen med, at virksomheden for BOL-elever indgår en prak-
tikpladskontrakt med elevens skole, mens kontrakten for BBL-elever indgås med eleven 
selv.  
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Nedenfor i figur 5.1 ses en oversigt over BBL og BOL.  

Figur 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I praksis kan BBL-elever sammenlignes med voksenlærlinge i Danmark. De unge i 15-16-
årsalderen vil således typisk tage deres erhvervsuddannelse på BOL-linjen, da de har 
svært ved at finde en virksomhed, der vil betale for at have dem i praktik. I nogle bran-
cher er det normalt at begynde på BOL-uddannelsen og så skifte til BBL i løbet af uddan-
nelsen. Det er også muligt at starte på BBL uden en praktikplads og tage det første år på 
uddannelsen. Hvis eleven ikke efter et år har fundet en praktikplads, kan der fortsættes 
på BOL-linjen. 

I 2008 var der indskrevet 484.000 elever på de hollandske erhvervsuddannelser. 60,3 % 
var BOL-elever og 39,7 % BBL-elever. Af nedenstående tabel kan det ses, at det hoved-

MBO

BOL 

• Ca. 80 % skole 
• Løn under praktik 

er ikke obligatorisk 

BBL 

• Ca. 80 % praktik 
• Løn efter kollektiv 

overenskomst 

Fakta om Holland 

Holland har et parlamentarisk system, der består af to kamre. Holland er delt op i 443 
kommuner. 

Indbyggertal: 16.6 millioner indbyggere. 

Areal: 41.543 km2 

Erhvervsfrekvens i 2008: 77,2 % 

Andel af SMEs: 99,7 % heraf har 89,5 % op til 9 ansatte 

Arbejdsløshedsprocent: 3,5 % i 3.kvartal 2009 

Ungdomsarbejdsløshedsprocent: 6,7 % i tredje kvartal af 2009. 32.000 unge mellem 15 
og 23 år var registreret ledige. 

Elevtal på erhvervsuddannelserne i 2008: 484.000 elever, heraf 60,3 % BOL-elever og 
39,7 % BBL-elever.   

Praktikpladssituation: COLO offentliggjorde i oktober 2009 en mangel på 27.000 prak-
tikpladser. Herudover faldt antallet af BBL-elever i 2009 for første gang i fire år.  

Kilde: Oxford Research 2010 
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sagligt er på de teknologiske uddannelser, at der er mange elever på BBL-linjen, hvor-
imod der i de øvrige sektorer er en overvægt af elever på BOL-linjen.  

 

Tabel 5.1 Oversigt over fordelingen af BBL/BOL per sektor 2004-2008 
Sektor 2004 

 
2005 2006 2007 2008 

%  
BBL 

%  
BOL 

%  
BBL 

%  
BOL 

% 
BBL 

%  
BOL 

% 
BBL 

% 
BOL 

% 
BBL

% 
BOL 

Sundhed 26,6 73,4 21,8 78,2 20,8 79,2 22,6 77,4 24,4 75,6 

Økonomi 19,5 80,5 19,3 80,7 20,4 79,6 23,5 76,5 24,8 75,2 

Teknologi 45,8 54,2 43,5 56,5 44,4 55,6 47,8 52,2 49,9 50,1 
 

Den teoretiske del af erhvervsuddannelserne på BOL og BBL foregår som hovedregel på 
en af de 42 regionale uddannelsesinstitutioner (ROCs), der tilbyder alle erhvervsuddan-
nelser; fuldtid og deltid både som almindelig MBO og som voksenuddannelse. Siden 1998 
har institutioner, som ikke er en del af ROC, ikke været berettiget til statsstøtte. Dog er 
der visse undtagelser, såsom 13 landbrugsuddannelsescentre (AOC).  

 

5.1.1 Finansiering af erhvervsuddannelserne  

Det finansielle ansvar for erhvervsuddannelsessystemet ligger primært hos CFI (Centrale 
Financiering Instelling), som organisatorisk er placeret under Ministeriet for Uddannelse, 
Kultur og Videnskab. Ansvaret for uddannelsesstruktur, kvalifikationer og opbygning lig-
ger derimod hos Centres of Expertise og hos de enkelte uddannelsesinstitutioner. Der er i 
Holland i alt 17 Centres of Expertise, som hver er organiseret omkring en branche, sektor 
eller industri. De 17 Centres of Expertise ledes af arbejdsmarkedets parter og repræsen-
tanter for uddannelsesinstitutionerne. De er non-profit organisationer, som årligt modta-
ger støtte fra Ministeriet for Uddannelse, Kultur og Videnskab22. De 17 Centres of Experti-
se er forenet i sammenslutningen, COLO, der er ansvarlig for at repræsentere centrene 
på regionalt, nationalt og internationalt niveau.  

CFI administrerer hovedparten af statens udgifter på uddannelsesområdet. Midlerne fra 
CFI og Ministeriet for Uddannelse, Kultur og Videnskab gives som en rammebevilling, 
hvilket betyder, at skolerne har en høj grad af selvbestemmelse i forhold til, hvordan 
pengene anvendes. Den statslige støtte til skolerne er udregnet i forhold til antal elever, 
og hvilke typer elever skolen har. Skolerne modtager flere penge per BOL-elev end per 
BBL-elev, hvilket er et betydeligt økonomisk incitament for skolerne til at få eleverne til at 
vælge BOL-vejen. Skolernes indkomst kommer desuden fra brugerbetaling. Elever over 
18 år skal således i Holland betale studieafgift.  

Centres of Expertise er sammen med skoler og virksomheder hovedansvarlige for er-
hvervsuddannelserne i Holland. Foruden at udvikle uddannelsesstrukturen og kompeten-
ceprofilerne på de enkelte erhvervsuddannelser er Centre of Expertise ansvarlige for at 

                                                

 
22 http://www.stichtinghoutenmeubel.nl/pages/ibpv/future.pdf 
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praktikpladsgodkende virksomheder samt føre kontrol med kvaliteten af de eksisterende 
praktikpladser. Centres of Expertise har endvidere til opgave at bygge bro mellem ar-
bejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne.  

 

Det praktikpladsopsøgende arbejde og godkendelsen af virksomheder 

Centre of Expertise har ansvar for den opsøgende kontakt til virksomhederne med hen-
blik på at få dem til at oprette praktikpladser. Ifølge deltagerne ved fokusgruppeinter-
viewet i Holland ”jager” centrene virksomhederne for at få dem godkendt til at tage lær-
linge. Alle godkendte virksomheder optages i et register, som eleverne kan søge i. I alt er 
ca. 180.000 af i alt 800.000 virksomheder godkendt som praktiksted. Det svarer til 22,5 
% af alle virksomheder i Holland. 

For at en virksomhed kan godkendes, skal virksomheden sende én medarbejder på et 2-3 
dages kursus med henblik på at kunne fungere som praktikvejleder. Mange virksomheder 
er stolte af at være certificeret til at tage lærlinge, hvilket de eksempelvis reklamerer 
med ved et symbol på deres hoveddør.  

 

5.2 Udfordringer 

I dette afsnit zoomes der ind på konsekvenserne af den økonomiske krise i Holland. På 
trods af den økonomiske krise på samme måde som i Østrig og Danmark også i Holland 
opleves at have resulteret i en nedgang i antallet af udbudte praktikpladser, vurderes den 
økonomiske krise i Holland ikke som en akut udfordring for erhvervsuddannelsessyste-
met. Dette hænger sammen med, at størstedelen af de unge på erhvervsuddannelserne i 
Holland er BOL-elever, som er ca. 20 % af tiden i praktik, og hvor løn under praktik ikke 
er obligatorisk23.  

 

5.2.1 Udviklingen i antallet af praktikpladser 

De seneste tal over antallet af elever på erhvervsuddannelserne viser, at antallet af ele-
ver på BBL-linjen i 2009 er faldet for første gang i fire år24. Denne udvikling indikerer, at 
den økonomiske krise også i Holland har gjort det sværere at finde en praktikplads i en 
virksomhed.  

COLO annoncerede i en pressemeddelelse i slutningen af maj 2009, at hvis udviklingen 
ikke blev vendt, ville der i august 2009 risikere at være en mangel på 150.000 praktik-
pladser. Ved Oxford Researchs fokusgruppeinterview i Holland i november 2009 blev det 
af repræsentanter fra Ministeriet for Uddannelse, kultur og Videnskab påpeget, at dette 
tal var stærkt overdrevet. De øvrige deltagere ved fokusgruppeinterviewet var enige i, at 
pressemeddelelsen først og fremmest skulle betragtes som et politisk opråb.  De seneste 

                                                

 
23 100 EUR om måneden for tre dages arbejde for en BOL-elev i marketing og kommunikation på 2. år ligger i 
den høje ende af, hvad BOL-elever får, når de er i praktik.   
24 At antallet af BBL-elever i 2009 er faldet for første gang i fire er baseret på Orbis’ notat om vekseluddannel-
sessystemet. Det har desværre ikke været muligt at skaffe de præcise tal for nedgangen i antallet af BBL-
elever.  
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tal fra COLO i oktober 2009 viste, at der manglede ca. 27.000 praktikpladser. Idet det 
hollandske erhvervsuddannelsessystem er tostrenget, skal dette tal ifølge det hollandske 
Ministerium for Uddannelse, kultur og Videnskab ikke forstås som, at der er 27.000 prak-
tikpladssøgende elever. Det påpeges således, at praktikpladsproblemet for mange elever 
ville kunne blive løst ved, at de enten skiftede fra BBL til BOL eller til en uddannelse in-
den for en anden sektor.  

Centre of Expertise forsøger at lede eleverne hen til de brancher, hvor der er stadig er 
ledige praktikpladser. Det er specielt virksomheder inden for metalindustrien og bygge-
branchen, som er hårdt ramt af den økonomiske krise, hvilket også gør det sværere at 
finde praktikpladser inden for disse sektorer.  
 

 

5.3 Strategier til at skaffe flere praktikpladser 

Ligesom i Danmark og Østrig er der i Holland tradition for at gøre brug af økonomiske 
incitamenter til at få virksomhederne til at ansætte flere lærlinge. Endvidere er der i for-
bindelse med den økonomiske krise iværksat initiativer, som har til hensigt at få de unge 
til at blive længere i uddannelsessystemet samt at gøre systemet mindre følsomt i forhold 
til konjunktursvingninger. I dette afsnit fokuseres på de strategier, som i Holland bliver 
anvendt til at skaffe flere praktikpladser. 

 

5.3.1 Økonomiske incitamenter 

Brugen af økonomiske incitamenter i forhold til at stimulere udbuddet af praktikpladser 
begyndte i Holland allerede før den økonomiske krise. Siden 2006 har den hollandske 
regering således forsøgt at stimulere udbuddet af praktikpladser i virksomheder med ca. 
25 millioner EUR per år. Skoler kan sammen med lokale virksomheder ansøge om penge-
ne til projekter, der har til hensigt at skabe flere praktikpladser. 
Endvidere er alle praktikpladser siden 2005 blevet støttet med 500-1000 EUR om året. 
 
For at sikre, at der også i tider med økonomisk nedgang uddannes BBL-elever (som vok-
senlærlinge i DK), har den hollandske regering vedtaget den såkaldte ”WVA Onderwijs” 
lov. Loven betyder, at en virksomhed skal betale mindre i forsikring samt skat for hver 
BBL-elev, de ansætter, sammenlignet med hvad de normalt skal betale. Herudover mod-
tager virksomheden en kompensation på 319 EUR for test af hver enkelt BBL-elev. Den 
samlede skattereduktion beløber sig maksimalt til 2.655 EUR om året baseret på et fuld-
tidsjob. Loven er kun gyldig et år ad gangen, hvorved det er muligt at tilpasse sig de 
økonomiske konjunkturer. 
 

5.3.2 Opkvalificeringsplan 

I forbindelse med den økonomiske krise har den hollandske regering iværksat en opkvali-
ficeringsplan, som har til formål at hæve befolkningens uddannelsesniveau under krisen. 
Formålet er at forebygge, at ungdomsledigheden bider sig fast over en længere periode, 
hvilket landet oplevede i 1980-erne. Som et led i regeringens opkvalificeringsplan, har 
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den hollandske regering i perioden 2009 til 2011 ekstraordinært afsat 250 millioner EUR 
til at forebygge ungdomsledigheden og tilbyde en uddannelsesgaranti for alle unge under 
27 år.  Pengene skal bl.a. anvendes til oprettelse af praktikpladser.  
 
Den hollandske regering anvender ikke alene gulerodsmetoder, når det handler om at 
minimere ungdomsledigheden i krisetider. Foruden at give virksomhederne en række 
økonomiske incitamenter til at oprette flere praktikpladser, har den hollandske regering 
iværksat det såkaldte ”Ex school programme”. Programmet har til formål at minimere 
antallet af unge, som havner i ledighed ved i stedet at få de unge til at videreuddanne 
sig. Incitamentet for de unge til at blive i uddannelsessystemet er, at de ikke modtager 
sociale ydelser, hvis de ikke kan finde beskæftigelse. Som led i programmet får skolerne 
og Centre of Expertise ekstra økonomiske ressourcer til en øget vejledningsindsats, der 
har til formål at få de unge til at blive længere tid i uddannelsessystemet. 

”Ex school- programmet” er ikke kun målrettet de unge på erhvervsuddannelserne, men 
unge på alle uddannelsesniveauer. For erhvervsuddannelsesområdet har programmet 
som konsekvens, at de unge på de laveste niveauer vejledes til at fortsætte uddannelsen 
på et højere niveau, mens de unge på niveau fire vejledes til at videreuddanne sig på 
niveauet over erhvervsuddannelserne.  

Unge der frafalder uddannelsen bliver via kommunerne kanaliseret tilbage i uddannelses-
systemet. Kommunerne er den instans, der på lokalt niveau koordinerer indsatsen overfor 
denne målgruppe. Kommunerne samarbejder med uddannelsesinstitutionerne, jobcent-
rene samt med lokale ungetilbud om at få de unge tilbage i uddannelsessystemet.  

 

5.3.3 Fleksibilitet 

Deltagerne på fokusgruppeinterviewet i Holland fremhævede fleksibiliteten som særligt 
positivt i det hollandske erhvervsuddannelsessystem. Fleksibiliteten vedrører ikke mindst 
ansættelsesforholdet mellem virksomhed og elev.  

For at få flere virksomheder til at oprette praktikpladser lægges der i Holland vægt på at 
gøre ansættelsesforholdet mellem elev og virksomhed så fleksibelt som muligt. På sam-
me måde som i Danmark har arbejdsmarkedets parter i kraft af Centres of Expertise i 
Holland stor indflydelse på erhvervsuddannelsesområdet. Ligesom i Danmark har ar-
bejdsmarkedets parter bl.a. til opgave at sikre, at erhvervsuddannelsernes retter sig mod 
de kompetencekrav, der stilles på arbejdsmarkedet. 

Ifølge deltagerne på fokusgruppeinterviewet er det hollandske erhvervsuddannelsessy-
stem meget fleksibelt i forhold til de enkelte branchers behov. Det er bl.a. inden for visse 
sektorer muligt at have to elever på én kontrakt. Med denne ordning skiftes eleverne til 
halvdelen af ugen at være på skole og den anden halvdel i en virksomhed. I kraft af, at 
de to elever deler kontrakten, deler de desuden lønnen. Ordningen med at have to lær-
linge på en kontrakt betyder, at de udbudte praktikpladser deles ud på flere elever. Dette 
kan være en fordel i forhold til at sikre, at så mange elever som muligt opnår praktisk 
læring i en virksomhed.  

Foruden muligheden for ”to elever på en kontrakt” anvendes der inden for specifikke 
brancher kollektive uddannelsesaftaler. En kollektiv uddannelsesaftale indebærer, at ele-
ven i stedet for at indgå en kontrakt med en virksomhed, indgår kontrakten med en 
brancheorganisation. Alle virksomheder inden for brancheorganisationen indbetaler et 
obligatorisk beløb til brancheorganisationen, som anvendes til aflønning. Hvis en virk-
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somhed ønsker at få en lærling, meddeles dette brancheorganisationen, som står for 
administrationen af de indgåede uddannelsesaftaler. De kollektive uddannelsesaftaler 
bliver bl.a. anvendt inden for byggebranchen, transport og logistik og elbranchen og er 
organiseret på regionalt niveau. En stor fordel ved ordningen er, at virksomhederne i de 
gode tider sparer op til at kunne betale lærlingene i dårlige tider. På denne måde bliver 
uddannelsen af faglærte mindre konjunkturfølsom inden for de brancher, der benytter sig 
af de kollektive uddannelsesaftaler.  
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Kapitel 6. Udfordringer og løsninger på 
tværs  

Det danske såvel som det østrigske og hollandske vekseluddannelsessystem har i løbet af 
2009 været påvirket af en stigende mangel på praktikpladser i virksomhederne. I alle tre 
lande tilskrives denne udvikling fortrinsvis den globale økonomiske krise, som har gjort 
virksomhedernes fremtidsudsigter mere usikre og resulteret i en tilbageholdenhed i for-
hold til at ansætte lærlinge.   

I dette afsnit samles op på udfordringerne og de politiske strategier på tværs af Dan-
marks, Østrigs, Hollands, Tysklands og Schweiz vekseluddannelsessystemer. Der vil ikke 
mindst blive fokuseret på, om der findes indsatser, tiltag eller initiativer, hvor det danske 
vekseluddannelsessystem med fordel kan lade sig inspirere af det østrigske og det hol-
landske vekseluddannelsessystem.  

 

6.1 Udfordringer på kort og på langt sigt  

Udover den økonomiske krise peger eksperter og interessenter i alle tre lande på en ræk-
ke udfordringer, som påvirker vekseluddannelsessystemet på langt sigt. Disse udfordrin-
ger handler bl.a. om erhvervsuddannelsernes image, et sammensat elevgrundlag og i 
Danmark om et uudnyttet praktikpladspotentiale.  

Sondringen mellem udfordringer på kort og på langt sigt mødte på Oxford Researchs og 
Kubix’ dialogseminar generelt opbakning hos de faglige udvalg, eksemplificeret hos Mor-
ten Smistrup konsulent i LO og repræsentant for REU. 

”Det giver god mening at skelne mellem udfordringer på kort og på langt sigt. Det er 
nødvendigt at være opmærksom på, om der er udfordringer for vekseluddannelsessy-
stemet uafhængigt af, om der er krise eller ej ”. 

Dog påpeger Morten Smistrup, at LO på trods af manglen på praktikpladser ikke anser 
hele vekseluddannelsessystemet for at være kriseramt. Han henviser således til, at der i 
juli 2009 stadig er ca. 59.500 igangværende uddannelsesaftaler.  

Der fokuseres i dette kapitel på de udfordringer, som går på tværs af de tre lande på kort 
såvel som på langt sigt 

 

6.1.1 Den økonomiske krise 

Den økonomiske krise udgør på kort sigt ubetinget den største udfordring for vekselud-
dannelsesprincippet i såvel Danmark som Østrig og Holland. I alle tre lande har virksom-
hederne som følge af den økonomiske krise oprettet færre praktikpladser i 2009 sam-
menlignet med 2008.  

Praktikpladsproblemet er imidlertid ikke lige stort i alle tre lande. Da det i Holland og 
Østrig er muligt at tage en erhvervsuddannelse som en ren eller næsten ren skoleuddan-
nelse, er det østrigske og det hollandske erhvervsuddannelsessystem mindre konjunktur-
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følsomt sammenlignet med det danske. I Holland er den dominerende form for erhvervs-
uddannelse – den skolebaserede, hvor eleverne ganske vist skal i praktik, men i væsent-
lig kortere tid og ikke som ansatte i virksomhederne. Desuden er praktikpladscentrene i 
Østrig med til at sikre en opfyldelse af uddannelsesgarantien for elever, der ønsker at gå 
”praktikvejen”.  

Muligheden for at tage en erhvervsuddannelses som en ren eller næsten ren skoleuddan-
nelse betyder, at det østrigske og hollandske erhvervsuddannelsessystem er mindre ren-
dyrket i forhold til vekseluddannelsesprincippet. Virksomhedernes faldende udbud af 
praktikpladser opleves derfor heller ikke i hverken Østrig eller Holland at have skabt en 
ligeså akut udfordring som i Danmark. 

Det har ikke været muligt at få officielle talopgørelser for antallet af praktikpladssøgende 
elever, som er fuldt ud sammenlignelige for alle tre lande. Nøgletal for praktikpladssitua-
tionen i Danmark viser, at der i juli 2009 var 6.198 praktikpladssøgende elever. På sam-
me tidspunkt var antallet i Østrig 21.722, og i oktober 2009 oplyste COLO, at der mang-
lede 27.000 praktikpladser i Holland. Når der korrigeres for forskelle i landenes indbyg-
gertal, peger de tilgængelige data umiddelbart på, at Østrig er det land, hvor der i 2009 
var relativt flest praktikpladssøgende elever. Men da Østrig har praktikpladscentre, er 
udfordringen ikke så markant og akut som i Danmark. 

I alle tre lande har den økonomiske krise først og fremmest ramt byggebranchen samt 
den merkantile sektor, hvilket også gør det sværest at finde praktikpladser inden for dis-
se sektorer.  

 

6.1.2 Et sammensat elevgrundlag 

I både Danmark og Østrig fremhæves et sammensat elevgrundlag som en central udfor-
dring for vekseluddannelsessystemet på langt sigt. I både Østrig og Danmark påpeges 
det, at det for de mindst ressourcestærke elever er svært at finde en praktikplads. Da 
størstedelen af de unge på erhvervsuddannelserne i Holland er BOL-elever, hvor løn un-
der praktik ikke er et krav for virksomhederne, opleves det sammensatte elevgrundlag 
ikke som en central udfordring i Holland. 

I Østrig er det i særlig grad vanskeligt for elever med anden etnisk baggrund end østrigsk 
at få foden indenfor i en virksomhed. To-tredjedele af de unge på praktikpladscentrene i 
Wien har således anden etnisk baggrund end østrigsk. I Danmark udgjorde indvandrere 
og efterkommere ca. 46 % af de 3.242 elever, som i 2008 var i skolepraktik25. Det er 
således også i Danmark svært for elever med anden etnisk baggrund end dansk at finde 
en praktikplads. 

I Østrig kædes manglen på virksomheder, som udbyder praktikpladser sammen med en 
generel mangel på basale faglige kompetencer hos eleverne. 

I Danmark påpeges der, som tidligere skrevet, et behov for at forbedre erhvervsuddan-
nelsernes image i forhold til at gøre erhvervsuddannelserne attraktive for de ressource-
stærke unge. Repræsentanter for DI og DA understreger i den forbindelse, at optaget på 
erhvervsskolerne spiller en vigtig rolle. Konsulent Claus Rosenkrands Olsen fra DI frem-
hæver, at det i forhold til at imødekomme det fremtidige behov for kvalificerede faglærte 
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er vigtigt, at de unge, som optages på erhvervsuddannelserne, er uddannelsesparate og 
motiverede til at gennemføre uddannelsen.   

”Frafaldet sker primært på grundforløbet, bl.a. fordi en del af de unge ikke er rustet til at 
kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. Hvis erhvervsskolerne skal have et andet 
image og kunne honorere den fremtidige efterspørgsel på dygtige faglærte, skal vi sikre, 
at alle unge får de nødvendige forudsætninger for uddannelse fra folkeskolen.”  

Jens Juul, konsulent i Danske Erhvervsskoler, er enig i, at optaget af elever på erhvervs-
uddannelserne rummer en række udfordringer. I overensstemmelse med DI og DA vur-
derer han, at det er nødvendigt at sætte fokus på erhvervsskolernes rolle og image.  

”Erhvervsskolerne står i et krydspres imellem at ville uddanne mange unge og tilbyde en 
uddannelse med kvalitet. Erhvervsskolerne bliver en slags social institution. De skal have 
et andet image. Det er nødvendigt med en diskussion af, hvad erhvervsskolerne er: Er de 
sociale institutioner, eller er de uddannelsesinstitutioner?” 

Erhvervsuddannelsernes sammensatte elevgrundlag skal man ifølge konsulent i 3F, Claus 
Eskesen, være varsom med at ændre på. Argumentet er bl.a., at det sammensatte elev-
miljø motiverer og løfter niveauet for en del af de frafaldstruede elever. Claus Eskesen 
fremhæver således, at de mindst ressourcestærke elever, ifølge undersøgelser på områ-
det, får et højere kompetenceniveau af at blive undervist sammen med de mest ressour-
cestærke elever. Omvendt går det ikke målbart udover kompetenceniveauet hos de mest 
ressourcestærke elever at blive undervist sammen med de mindre ressourcestærke ele-
ver.  

Herudover påpeger Claus Eskesen, at et forbedret image for erhvervsuddannelserne ikke 
er nok til at honorere den kommende mangel på arbejdskraft eller opfylde regeringens 
målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsud-
dannelse. Han er enig i, at uddannelsernes image skal forbedres, men påpeger, at det er 
de manglende praktikpladser, der er hovedproblemet.    

 

6.2 Inspirationspunkter til fremtidige danske strategier 

I dette afsnit fokuseres på mulige inspirationskilder til løsning af de udfordringer, som det 
danske vekseluddannelsessystem står overfor på kort såvel som på langt sigt. Endvidere 
stilles der i afsnittet skarpt på danske eksperter og interessenters løsningsforslag og stra-
tegier til, hvordan et velfungerende vekseluddannelsessystem kan sikres i fremtiden.  

 

6.2.1 Kriseberedskab 

Da det danske erhvervsuddannelsessystem sammenlignet med Østrig og Holland, er det 
vekseluddannelsessystem, der kan karakteriseres som det mest ”rene”, har den økonomi-
ske krise i Danmark resulteret i det mest akutte praktikpladsproblem.  Danmark er sam-
menlignet med Østrig og Holland derfor det land, som i løbet af 2009 har iværksat langt 
de fleste tiltag i forhold til at afbøde konsekvenserne af den økonomiske krise for er-
hvervsuddannelsessystemet jf. kapitel 3. Alligevel vurderer Oxford Research, at det er 
muligt at hente inspiration fra de øvrige vekseluddannelsessystemer i Europa til, hvordan 
det i perioder med lavkonjunktur kan sikres, at der uddannes tilstrækkeligt med dygtige 
faglærte.  
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Holland har ligesom Danmark indført økonomiske tilskudsordninger, der er gyldige for et 
år ad gangen, og som i krisetider skal bidrage til oprettelsen af flere praktikpladser. End-
videre har Holland iværksat en opkvalificeringsplan, hvori det såkaldte ”Ex school pro-
gramme” spiller en central rolle. Igennem en øget vejledningsindsats og fratagelsen af 
unges sociale ydelser i forbindelse med ledighed, er formålet at få de unge til at videre-
uddanne sig i perioder med lavkonjunktur. For eksempel ved at tage et trin mere i ud-
dannelsessystemet.  

Af øvrige eksempler på instrumenter til i krisetider at sikre uddannelsen af faglærte, har 
Tyskland og Schweiz iværksat et beredskab, som betyder, at lærlinge i konkursramte 
virksomheder får tildelt en ny praktikplads. Endelig er det i Østrig muligt, at få elever fra 
praktikpladscentrene i ulønnet praktik, hvorved flere unge får del i den praktiske og ar-
bejdspladssocialiserende oplærling på virksomhederne.  

 

6.2.1 Praktikpladscentre  

I Østrig har de elever, som ikke kan finde en praktikplads i en virksomhed, mulighed for 
at påbegynde deres praktikpladsforløb i et praktikpladscenter. Praktikpladscentrene ad-
skiller sig fra den danske skolepraktik ved, at de bl.a. fysisk er adskilt i forhold til skoler-
ne. Den fysiske placering har bl.a. til formål, at styrke elevernes oplevelse af, at de, lige-
som de elever der har en praktikplads, veksler imellem skoleophold og praktik. Erfarin-
gerne fra Østrig viser, at virksomhederne generelt set udtrykker tilfredshed med de lær-
linge, de aftager fra praktikpladscentrene. Dette er dog som beskrevet i afsnit 4.2 pri-
mært de mest egnede elever samt at der er ulønnet praktik. 

I Danmark har ikke mindst LO sat praktikpladscentrene på dagsordenen. Dette i forhold 
til at finde meningsfulde alternativer til de elever, som ikke kan finde en praktikplads. 
Ifølge LO’s forslag skal praktikpladscentrene tænkes som en videreudvikling af skoleprak-
tikordningen. I et notat, udarbejdet af LO i 2005, foreslås det, at praktikpladscentrene 
enten bliver etableret som selvstændige virksomheder eller som afdelinger i eksisterende 
virksomheder. Hensigten hermed er at opkvalificere skolepraktikken, så den eksempelvis 
bliver mere virkelighedsnær og dermed mere meningsfyldt for den enkelte elev26.  

På Oxford Researchs og Kubix’ virksomheds- og udviklingsseminar for de faglige udvalg, 
blev fordele og ulemper ved oprettelsen af praktikpladscentre i Danmark drøftet. Faglig 
medarbejder i Træfagenes Byggeuddannelse, Per Nielsen, understregede, at der var 
behov for praktikpladscentre i forhold til at sikre, at der bliver uddannet tilstrækkeligt 
med faglærte. 

”Der er behov for praktikcentre til de unge. Træfagene mangler faglært arbejdskraft, og 
derfor er det vigtigt, at de unge bliver uddannet gennem praktikcentre, når de nu ikke 
kan få en praktikplads.”  

Per Nielsen fremlagde muligheden for at oprette et såkaldt ”øvelsescenter”, hvor eleverne 
kan supplere deres praktik i en virksomhed med undervisning inden for de områder, hvor 
praktikvirksomheden ikke kan opfylde uddannelseskravene: 

                                                

 
26 ”Fremtidens erhvervsuddannelser”, LO 2005 
http://www.lo.dk/~/media/LO/Politikomrader/Uddannelse/eud/Fremtidenserhvervsuddannelser.ashx 
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”Hvis en mester ikke kan nå rundt om alle de ting, de skal, for at kunne opfylde under-
visningskravene, kunne det være en ide at sende eleverne hen på et øvelsescenter, så de 
kan få lukket ’uddannelseshullerne’.”  

Per Nielsen påpegede endvidere, at et sådan øvelsescenter ikke mindst vil give flere virk-
somheder muligheden for at oprette praktikpladser.  

Forslaget om at oprette praktikpladscentre i Danmark mødes med skepsis af DI og DA, 
der frygter, at centrene vil virke undergravende i forhold til vekseluddannelsesprincippet. 
Konsulent, Claus Rosenkrands Olsen, DI, påpeger, at man skal være påpasselig med i 
krisetider at iværksætte initiativer, der på længere sigt virker undergravende for veksel-
uddannelsessystemet. Han lægger vægt på, at den finansielle krise har skabt en midlerti-
dig praktikpladskrise, som kræver en midlertidig løsning: 

”Man skal bruge midlertidige løsninger til at løse midlertidige problemer, og virksomhe-
derne skal vide, at indsatserne kun er midlertidige.” 

Et centralt argument imod oprettelsen af praktikpladscentre, er, at man risikerer at gøre 
virksomhederne ”dovne”, idet der etableres et permanent alternativ til praktikken i virk-
somhederne.  

Generelt set var der ikke opbakning til forslaget om et øvelses-/praktikpladscenter på 
udviklingsseminaret. Flere af deltagerne delte DIs og DAs frygt for, at etableringen af 
praktikpladscentre ville få en negativ effekt i forhold til virksomhedernes ansvarsfølelse 
og forpligtelse i forhold til erhvervsuddannelsessystemet. Samtidig blev der udtrykt enig-
hed om, at det er nødvendigt at finde et meningsfyldt uddannelsesalternativ for de unge, 
som ikke kan finde en praktikplads i en virksomhed. 

 

Skolepraktik - en nødvendighed i krisetider 

I interviewene med de danske eksperter og interessenter bliver det især af LO, Danske 
Erhvervsskoler og Socialdemokraterne påpeget, at skolepraktikken er en nødvendighed i 
de perioder, hvor der ikke er balance mellem udbuddet og efterspørgslen på praktikplad-
ser. Konsulent Jens Juul i Danske Erhvervsskoler eksemplificerer dette. 

”Jeg tror ikke, at man på sigt kan undvære skolepraktikken. Erfaringerne viser, at det 
ikke er sandsynligt, at udbuddet og efterspørgslen på praktikpladser kan regulere sig 
selv.” 

LO-sekrætær, Ejner K. Holst, påpeger nødvendigheden af et ”harmonikasystem”, hvor 
det er muligt at åbne op for kvoterne til skolepraktikken, når der er lavkonjunktur og ned 
igen, når der er højkonjunktur.  

”Skolepraktikken skal anvendes som et redskab i tider, hvor efterspørgslen efter praktik-
pladser er større end udbuddet. Vi er nødt til at opfinde et harmonika-system i forhold til 
denne udbuds/efterspørgselsproblematik”.  

Socialdemokraternes uddannelsesordfører, Christine Antorini, mener endvidere, at skole-
praktikken udover at være en løsning i krisetider kan være en løsning i forhold til nye 
brancher, som ikke har tradition for at oprette praktikpladser.  

LO og DA har besluttet i fællesskab at finde en løsning på, hvordan skolepraktikken kan 
optimeres. DA er således enige med LO og Danske Erhvervsskoler om, at det ikke er 
muligt at komme udenom skolepraktikken i krisetider. Parternes samarbejde fokuserer 
bl.a. på, hvordan ”virksomhedens puls” kan bringes ind i skolepraktikken, så skoleprak-
tikken så vidt muligt bliver arbejdspladssocialiserende samt fagligt opkvalificerende. 
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Opsummerende er argumenterne for praktikpladscentrene, at de skaber et permanent 
alternativt for de elever, som ikke kan få en praktikplads i en virksomhed. Det betyder, at 
det også i tider med lavkonjunktur bliver muligt at få flest mulige igennem erhvervsud-
dannelsessystemet. Ved enten at gøre praktikpladscenteret til en selvstændig virksomhed 
eller til en afdeling i en eksisterende virksomhed sikres endvidere, at praktikopholdet 
bliver mere virkelighedsnært og meningsfyldt for eleven sammenlignet med den eksiste-
rende skolepraktik.  

Argumenterne imod praktikpladscentrene er, at de risikerer at undergrave vekseluddan-
nelsesprincippet, idet virksomhederne vil føle sig mindre forpligtet i forhold til at oprette 
praktikpladser. Selvom praktikpladscentrene har et tæt samarbejde med virksomhederne, 
vil praktikken ikke på samme måde som virksomhedspraktikken blive arbejdspladssociali-
serende. Endelig vil oprettelsen af praktikpladscentre gøre erhvervsuddannelsessystemet 
markant dyrere for den danske stat, som vil skulle finansiere den forventede nedgang i 
antallet af praktikpladser i virksomhederne.  

På trods af at der er uenighed om at indføre praktikpladscentre i Danmark, viser samar-
bejdet mellem LO og DA, at der blandt arbejdsmarkedets parter er en fælles forståelse 
af, at der i krisetider opstår et behov for ikke kun at hæve kvoterne til skolepraktikken, 
men også at kvalificere den, så der også i perioder med lavkonjunktur bliver uddannet 
dygtige faglærte. 

Behovet for at hæve kvoterne af skolepraktik i krisetider er igennem de politiske aftaler 
blevet imødekommet med praktikpladspakke to og ungepakken, som har skabt grundlag 
for oprettelsen af ekstra skolepraktikpladser i 2010. Der er imidlertid ikke indgået aftale 
om et decideret ”harmonikasystem”, som skal sikre, at krisetider også i fremtiden auto-
matisk udløser flere skolepraktikpladser.   

 

6.2.2 Forbedringer i det virksomhedsopsøgende arbejde 

I forhold til på langt sigt at få skabt en bedre udnyttelse af praktikpladspotentialet i Dan-
mark, er den virksomhedsopsøgende indsats essentiel. Der er blandt parterne på er-
hvervsuddannelsesområdet i Danmark bred enighed om, at der er mulighed for forbed-
ringer i skolernes og de faglige udvalgs praktikpladsopsøgende arbejde. Udover et behov 
for en mere direkte og lokal opsøgende indsats målrettet virksomhederne, påpeges end-
videre et behov for en styrket koordination dels mellem skolerne, de lokale uddannelses-
udvalg og de faglige udvalg og dels mellem de enkelte fagområder.  

 

Betydningen af de lokale netværk og den direkte opsøgende kontakt 

LO-sekretær, Ejner K. Holst vurderer, at det i forhold til at få flere virksomheder til at 
oprette praktikpladser, er nødvendigt at kontakte virksomhederne direkte. 

”Store annoncer virker ikke. Det er nødvendigt at tage ud og ”ringe på døren” hos virk-
somhederne”. 

Chefkonsulent i DA, Simon Neergaard Holm, mener ligeledes, at skolerne skal være mere 
aggressive i deres opsøgende kontakt til virksomhederne. Endvidere vurderer han, at det 
skal prioriteres at opsøge virksomheder, som tidligere har haft lærlinge. 

”Skolerne skal være mere aggressive og opsøgende overfor de virksomheder, hvor en 
praktikpladsperiode udløber. Her skal skolerne opsøge den pågældende virksomhed med 
henblik på at indgå en ny uddannelsesaftale med det samme”.  
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Torsten Lindum Poulsen, afdelingschef i Byggeriets Uddannelser, påpeger at skolerne 
ikke har det nødvendige beredskab til at opsøge virksomhederne og foreslår, at skolerne 
evt. kan ansætte sælgere til at forestå det praktikpladsopsøgende arbejde. 

”Kvaliteten af skolernes beredskab i forhold til det praktikpladsopsøgende arbejde er me-
get differentieret. Det kunne måske være en god idé, at skolerne ansætter sælgere til 
det praktikpladsopsøgende arbejde”.  

Konsulent Jens Juul, Danske Erhvervsskoler, er tilfreds med, at der i forbindelse med den 
første praktikpladspakke er bevilget flere midler til skolernes praktikpladsopsøgende ar-
bejde. Han medgiver, at erhvervsskolernes indsats på det lokale niveau visse steder kan 
organiseres mere effektivt. De nye VEU-centre, hvor AMU-uddannelserne fremover sam-
les, kunne spille en mere central rolle i forhold til den virksomhedsopsøgende indsats. 
Eksempelvis kunne VEU-centre i den virksomhedsrettede dialog om AMU-forløb, samtidig 
drøfte mulighederne for oprettelse af praktikplads eller indgåelse af uddannelsesaftaler, 
hvis virksomheden allerede er godkendt.  

”Når man er i kontakt med virksomhederne om AMU-kurser, kunne man godt spørge ind 
til, om virksomheden kunne bruge en lærling.” 

Dette forslag møder bl.a. opbakning hos forsker Christian Helms Jørgensen RUC, der 
mener, at parterne på erhvervsuddannelsesområdet i højere grad kunne anvende deres 
lokale netværk.  

”Parterne kunne anvende deres lokale netværk i endnu højere grad. Tillidsrepræsentan-
terne kunne spille en større rolle. Skolerne kunne desuden tænke grund- og efteruddan-
nelse sammen i et meget større omfang.”  

Chefkonsulent i EVU (El- og VVS-branchens Uddannelsessekretariat), Henrik Bertelsen, 
foreslår, at skolerne afholder arrangementer, der giver mulighed for, at eleverne og virk-
somhederne kan mødes og ”se hinanden an”.  I forhold til at øge virksomhedernes viden 
om mulighederne for at have en lærling ansat, blev det på dialogseminaret desuden fore-
slået, at der gøres mere ud at fremme videndelingen mellem virksomhederne. I denne 
forbindelse kunne det fx være en mulighed, at virksomhedsledere med erfaring i at have 
lærlinge ansat, tager ud til andre virksomheder og deler ud af sine erfaringer.  

Betydningen af den lokale virksomhedsopsøgende indsats bliver desuden påpeget ved 
fokusgruppeinterviewene i Holland og Østrig. I Holland fremhæves ikke mindst skolernes 
netværk og relationer til de omgivende virksomheder som yderst centrale i forhold til at 
sikre oprettelsen af praktikpladser.  

I forhold til at flere typer virksomheder opretter praktikpladser, gives der i Tyskland støt-
te til regionale projekter, som hjælper virksomheder med administrationen af uddannel-
sesaftaler og til at skabe det rette match mellem virksomhed og elev. Endvidere har man 
i Tyskland igangsat projektet, Jobstarter, der har til formål at fremme fokus på uddannel-
se hos virksomheder, som ejes af indvandrere og efterkommere. Denne type virksomhe-
der tilbydes som et led i projektet administrativ støtte til oprettelsen af praktikpladser.  

Med henblik på at fremme den virksomhedsopsøgende indsats i Danmark vurderer Ox-
ford Research, at brugen af lokale netværk og den direkte opsøgende kontakt med fordel 
kan suppleres af projekter, som målretter sig specifikke virksomhedstyper. Med inspirati-
on fra det tyske projekt, Jobstarter, kunne det i en dansk kontekst være relevant at tilby-
de fx små og internationale virksomheder støtte til administration af uddannelsesaftaler. I 
interviewene med eksperter og interessenter bliver det eksempelvist påpeget, at små 
virksomheder ofte finder det for besværligt at sætte sig ind i regelværket omkring prak-
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tikpladser og derfor afstår for at ansætte lærlinge. Når det gælder de internationale virk-
somheder, kunne projektet eksempelvis have en ”opdragende” effekt.  

 

Øget koordination mellem parterne 

I forhold til at sikre størst muligt udbytte at den virksomhedsopsøgende indsats, er det 
ifølge sekretariatschef i Træindustriens Uddannelsesudvalg, Lisbeth Bøggild, centralt at 
kontakten til virksomhedernes koordineres. Hun påpeger således, at det kan være et 
irritationsmoment for virksomhederne, hvis de kontaktes af forskellige skoler, brancheor-
ganisationer o. lign.  

I forhold til at opnå en bedre udnyttelse af praktikpladspotentialet i Danmark, kunne 
muligheden for et obligatorisk kursus i forbindelse med virksomhedernes praktikplads-
godkendelse med inspiration fra Holland, Østrig, Tyskland og Schweiz desuden overvejes. 
Det obligatoriske kursus kunne potentielt have en positiv effekt i forhold til at få genbesat 
praktikpladser, idet virksomhederne hermed får et incitament til at få mest muligt ud af 
de ressourcer, de har investeret i praktikpladsgodkendelsen. Endvidere kunne kurset 
bidrage til et bedre samspil mellem skole- og praktikophold ved at sætte fokus på virk-
somhedernes rolle i forhold til at sikre synergieffekterne af vekseluddannelsessystemet. 
Kurset kunne med inspiration fra Østrig eksempelvis indgå som et modul i den eksiste-
rende praktikvejlederuddannelse.  

Hverken i Østrig eller Holland bliver det obligatoriske kursus ved fokusgruppeinterviewe-
ne anset som en barriere i forhold til at få flere virksomheder til at oprette praktikpladser.  

  

6.2.3 Øget fleksibilitet 

Til fokusgruppeinterviewet i både Holland og Østrig bliver betydningen af at et fleksibelt 
erhvervsuddannelsessystem fremhævet i forhold til at ”lokke” flere virksomheder til at 
oprette praktikpladser. I Holland lægges der ikke mindst vægt på, at ansættelsesforhol-
det mellem lærling og virksomhed kan tilpasses i forhold til den enkelte branches behov. 
Det er således inden for bestemte brancher muligt at indgå kollektive uddannelsesaftaler, 
og ansætte to elever på en kontrakt. I Østrig kan virksomhederne desuden vælge imel-
lem, at deres elev modtager undervisning en dag om ugen, ”one day release” eller i blok-
ke ”block release”, dvs. flere uger ad gangen.  

Det danske erhvervsuddannelsessystem indeholder på samme måde som det østrigske 
og hollandske en fleksibilitet i forhold til ansættelsesforholdet mellem virksomhed og 
elev. Som et supplement til de ordinære uddannelsesaftaler, er det i Danmark muligt at 
indgå korte uddannelsesaftaler og kombinationsaftaler. De korte uddannelsesaftaler 
dækker som minimum en praktikperiode og et skoleophold, mens de såkaldte ”kombina-
tionsaftaler” henviser til muligheden for, at to eller flere virksomheder kan deles om en 
elev. Såvel korte uddannelsesaftaler som kombinationsaftaler er oprettet for at give spe-
cialiserede virksomheder, der kun har en delvis praktikpladsgodkendelse muligheden for 
at ansætte lærlinge27. 

                                                

 
27 http://www.kts.dk/vs/index.asp?afd=400&sid=1133 
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Flere af de interviewede eksperter og interessenter påpeger, at de ”korte uddannelsesaf-
taler” er et godt redskab til i krisetider at få flere virksomheder til at oprette praktikplad-
ser. Konsulent i Danske Erhvervsskoler, Jens Juul, fremhæver desuden, at de korte ud-
dannelsesaftaler målretter sig virksomheder, som er særligt konjunkturfølsomme:  

”De korte uddannelsesaftaler, som kun indeholder et praktikophold og én skoleperiode, 
kan give flere også de konjunkturfølsomme virksomheder et incitament til at ansætte en 
lærling, da virksomheden forpligter sig for en mere overskuelig periode.” 

Sekretariatschef, Lisbeth Bøggild i Træindustriens Uddannelsesudvalg fremhæver endvi-
dere, at de korte uddannelsesaftaler kan bidrage til at styrke uddannelsen af de faglærte. 
Hun betragter det således som en fordel, at en elev under praktikperioden stifter be-
kendtskab med mere end én virksomhed: 

”Det er en tradition, at eleven skal være ansat på én virksomhed i alle fire år. Jeg har 
dog oplevet, at det er en succes, når de unge kommer ud på forskellige virksomheder i 
løbet af deres uddannelse. Ved at komme rundt på forskellige virksomheder styrkes ud-
dannelsen.” 

På trods af det påpegede potentiale ved de korte uddannelsesaftaler viser tal fra Under-
visningsministeriet, at ud af i alt 60.422 uddannelsesaftaler i november 2009 var 1.645 
korte uddannelsesaftaler og 143 kombinationsaftaler28.  

DI, DA, LO og KL har alle den samme forklaring på den manglende brug af korte uddan-
nelsesaftaler og kombinationsaftaler; at virksomheder vil være mindre interesserede i, at 
ansætte eleven i den første skoleperiode, hvor udgifterne til oplæring er størst. Chefkon-
sulent i KL, Jan Bauditz, påpeger med udgangspunkt i kommunale erfaringer med den 
pædagogiske grunduddannelse (PGU), at korte praktikperioder kan have højere omkost-
ninger.  

”Der går et stykke tid før eleven kommer ind i arbejdsgangene, og hvis elevtiden bliver 
for kort, bliver udgifterne for virksomhederne større, da det kræver tid for eleven at finde 
sig til rette med opgaver og kolleger.” 

I interviewene med Danske Erhvervsskoler og DA påpeges imidlertid også et behov for at 
få kommunikeret muligheden for de korte uddannelsesaftaler og kombinationsaftalerne 
tydeligere ud til virksomhederne. Konsulent i Danske Erhvervsskoler, Jens Juul, medgiver, 
at skolerne godt kan blive bedre til at promovere de forskellige muligheder, virksomhe-
derne har for at indgå en uddannelsesaftale med en elev. Konsulent i LO, Morten 
Smistrup, påpeger endvidere et behov for at lette administrationen af kombinationsafta-
ler:  

”Nogen skal tage et ansvar for de praktiske og administrative elementer, der er forbundet 
med at have de kombinationsaftaler, fx hvem der skal udbetale feriepengene etc.” 

Holdningen blandt deltagerne ved fokusgruppeinterviewene i Holland og Østrig er, at 
erhvervsuddannelsessystemet ikke kan blive fleksibelt nok i forhold til at ”lokke” virksom-
hederne til at indgå en uddannelseskontrakt med en elev. Oxford Research vurderer, at 
det med henblik på at skabe en bedre udnyttelse af praktikpladspotentialet generelt set 

                                                

 
28 Praktikpladssituationen (erhvervsuddannelser) - Indgåede og igangværende aftaler, skolepraktik og praktik-
pladssøgende, Undervisningsministeriet, november 2009.  

http://www.uddannelsesstatistik.dk/pls/www_ndb/ndb?z_action=tabel&z_rapportid=88807505 
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kunne være relevant at undersøge mulighederne for at indføre en øget grad af fleksibili-
tet i det danske erhvervsuddannelsessystem. Det kan i denne forbindelse ikke mindst 
hentes inspiration fra den østrigske valgmulighed imellem ”one day release” og ”block 
release”. Det er ifølge den østrigske skoleinspektør, Eva Tepperberg, en stor fordel, at 
virksomhederne har mulighed for at vælge imellem, at sende eleven på skole én dag om 
ugen eller flere uger ad gangen. For de elever der deltager i undervisningen påpeges 
denne ugentlige vekselvirkning mellem skole og virksomhed desuden at medvirke til et 
godt samspil mellem skole- og praktikophold.  

Endvidere kan der hentes inspiration i den hollandske anvendelse af forskellige former for 
ansættelsesaftaler. På trods af de udfordringer, der er forbundet med bl.a. administratio-
nen af de korte uddannelsesaftaler og kombinationsaftalerne, vurderer Oxford Research, 
at de udgør et stort potentiale i forhold til at skabe en bedre udnyttelse af praktikplads-
potentialet i Danmark. I en tid med en øget grad af specialisering, som betyder at færre 
virksomheder kan påtage sig det fulde uddannelsesansvar for lærlinge, vurderes såvel 
kombinationsaftaler som de korte uddannelser at være brugbare alternativer til de ordi-
nære uddannelsesaftaler. Herudover kunne disse mindre forpligtende uddannelsesaftaler 
spille en central rolle i forhold til en bedre udnyttelse af praktikpladspotentialet blandt de 
mange enkeltmandsvirksomheder i Danmark. 

På baggrund af interviewene med danske eksperter og interessenter tyder det på, at der 
i Danmark er behov for i højere grad at ”sælge” de alternative uddannelsesaftaler til virk-
somhederne. Endvidere vil det formentligt være hensigtsmæssigt at forbedre de admini-
strative rammer omkring indgåelsen af korte uddannelsesaftaler og kombinationsaftaler. 

 

6.2.4 Parternes fælles ansvar 

Erhvervsskolerne og arbejdsmarkedets parter bærer ikke alene i Danmark men også i 
Holland, Østrig, Tyskland og Schweiz et stort ansvar i forhold til at sikre et velfungerende 
erhvervsuddannelsessystem.  Enkelte af de danske eksperter og interessenter peger på, 
at der indenfor forskellige områder kunne være et behov for at styrke skolernes og ar-
bejdsmarkedets parter ansvar for erhvervsuddannelsesområdet. I denne forbindelse 
fremlægges bl.a. muligheden for at iværksætte incitamenter, som forpligter især skolerne 
og brancheorganisationerne i forhold til deres ansvar.  

LO-sekretær, Ejner. K. Holst understreger, at det er arbejdsmarkedets parters opgave at 
”opdrage” virksomhederne til at påtage sig deres sociale ansvar i forhold til uddannelsen 
af faglærte. Han påpeger et behov for at styrke denne indsats, idet han vurderer, at 
mange virksomheder dels mangler viden omkring fordelene ved, at have en lærling ansat 
og dels ikke er villige til at påtage sig deres sociale ansvar.  

Chefkonsulent i DA, Simon Neergaard Holm, vurderer, at der er behov for, at erhvervs-
skolerne er mere opsøgende overfor virksomhederne. Han foreslår, at taxameterstyringen 
på erhvervsskolerne ændres, så skolernes incitament til, at få eleverne igennem den 
første praktikperiode, styrkes. 

”Systemet skal tilrettelægges sådan, at erhvervsskolerne ikke kun har et incitament til, at 
få eleven til at afslutte grundforløbet. Erhvervsskolerne skal belønnes for at få eleverne 
igennem den første praktikperiode.” 

Forsker på RUC, Christian Helms Jørgensen, påpeger muligheden for med inspiration fra 
Tyskland i højere grad at forpligte brancheorganisationerne i forhold til deres ansvar for 
erhvervsuddannelserne. 
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”Man kunne gå mere til parterne i forhold til at bidrage aktivt til oprettelsen af praktik-
pladser. I Tyskland er virksomhederne forpligtet til at være med i brancheorganisationer, 
som forpligter virksomhederne til at ansætte lærlinge. I Tyskland ligger der desuden en 
større juridisk forpligtigelse fra brancheorganisationernes side til, at virksomhederne på-
tager det ansvar.” 

I Tyskland har arbejdskamrene på eget initiativ forpligtet sig i forhold til en såkaldt ”ud-
dannelsespagt”, som betyder, at kamrene hvert år skal skabe 60.000 ekstra praktikplad-
ser, svarende til ca. 30.000 nye praktikpladsvirksomheder per år.  

I forhold til styrke parternes ansvar kan det overvejes, om det med inspiration fra fx 
Tyskland vil være hensigtsmæssigt at iværksætte yderligere incitamenter i forhold til at 
styrke skolernes og arbejdsmarkedets parters ansvar for oprettelsen af praktikpladser.  

 

6.2.5 Erhvervsuddannelsernes status og image 

Udfordringer i forhold til at gøre erhvervsuddannelserne prestigefyldte for de unge såvel 
som for virksomhederne er tydeligt italesat af de eksperter og interessenter, som Oxford 
Research interviewet og været i dialog med.  

Arbejdsmarkedets parter og erhvervsskolerne i Danmark bærer et centralt ansvar for 
igennem kampagner og det direkte praktikpladsopsøgende arbejde at gøre det mere 
prestigefyldt for virksomhederne at oprette praktikpladser. I Schweiz, hvor erhvervsud-
dannelsessystemet er yderst prestigefyldt, kan der ikke mindst hentes inspiration i det 
positive slogan ”profis bilden profis aus” (professionelle uddanner professionelle). Sloga-
net anvendes som et led i en kampagne, arbejdsmarkedets parter har iværksat med 
henblik på at øge praktikpladser.  

I forhold til at forbedre erhvervsuddannelsernes image overfor virksomhederne vurderer 
Oxford Research endvidere, at det kan være relevant at give virksomhederne mulighed 
for at reklamere med deres praktikpladsgodkendelse. Denne form for reklamation sker i 
Holland og Schweiz bl.a. ved brug af et symbol, som sættes på virksomhedens hoveddør 
for at markere virksomhedens rettighed til at ansætte lærlinge.  

Udfordringen omkring erhvervsuddannelsernes image, handler ifølge danske interessen-
ter og eksperter ikke blot om at skabe et bedre image hos virksomhederne men også hos 
de unge. Det påpeges i denne forbindelse, at der i fremtiden bliver brug for dygtige fag-
lærte og det derfor er vigtigt, at erhvervsuddannelserne er attraktive for de ressource-
stærke unge.  

I Østrig er det med en erhvervsuddannelse muligt at søge om optagelse på en lang vide-
regående uddannelse. Den femårige erhvervsuddannelse, som tages på ”berufsbildende 
höhere schule”, er således direkte adgangsgivende til en lang videregående uddannelse. 
Det er hermed muligt direkte at bygge videre og ovenpå en erhvervsuddannelse, hvilket 
kan medvirke til at styrke erhvervsuddannelsernes image. Hertil kommer at lønniveauet 
for undervisere på erhvervsuddannelserne i Schweiz ligger relativt højt, hvorved er-
hvervsuddannelsernes samfundsmæssige status styrkes, og det bliver nemmere at til-
trække kvalificerede undervisere.  
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6.2.6 En mere synlig og retningsanvisende vejledningsindsats 

Som et sidste inspirationspunkt i forhold til i fremtiden at sikre en bedre balance mellem 
udbuddet og efterspørgslen på praktikpladser, fremhæver danske eksperter og interes-
senter behovet for en mere synlig og retningsanvisende vejledningsindsats over for de 
unge på erhvervsuddannelserne.  

Både af LO og af DA bliver det påpeget, at de unge i højere grad skal vejledes til at ud-
danne sig inden for de fag, hvor efterspørgslen på arbejdskraft er størst, og hvor der 
derfor er bedst mulighed for at finde en praktikplads. LO-sekretær, Ejner K. Holst eksem-
plificerer dette.  

”Skolerne skal være bedre til at vise andre muligheder for den unge, hvis han eller hun 
ønsker at uddanne sig indenfor et fag, hvor der er høj arbejdsløshed og ingen praktik-
pladser at få.” 

Behovet for en mere efterspørgselsstyret vejledningsindsats fremhæves ligeledes af chef-
konsulent i DA Simon Neergaard Holm. 

”Det er nødvendigt at vejlede de unge i en bestemt retning, så man kan være sikker på, 
at de har mulighed for at færdiggøre deres uddannelse.” 

Socialdemokraternes uddannelsesordfører, Christine Antorini, fremhæver endvidere et 
behov for, at skolerne skaber mere synlighed omkring den støtte, de tilbyder, til elever 
som ikke selv kan finde en praktikplads.  

”Der er mange elever, som ikke ved, at de kan søge hjælp hos skolerne til at finde en 
praktikplads. Skolerne skal derfor blive bedre til at gøre eleverne opmærksomme på, at 
de står til rådighed”. 

På samme måde påpeger uddannelseskonsulent, Ole Egemose, fra Træ- og Møbelindu-
striens kompetencecenter, at mange af eleverne og deres forældre ikke er bevidste om, 
at der findes en uddannelsesgaranti, som betyder, at de har mulighed for skifte uddan-
nelsesretning, hvis de ikke selv kan finde en praktikplads.  

Vejledningsindsatsen spiller, som nævnt, en central rolle i forbindelse med Hollands ”Ex 
school programme”. Mens man i Holland i en kombination af pisk ved fratagelse af socia-
le ydelser og give midler til en øget vejledningsindsats, strategisk arbejder på at få de 
unge til at blive længere i uddannelsessystemet, vurderer Oxford Research, at der i en 
dansk kontekst er behov for en mere synlig og retningsanvisende vejledningsindsats over 
for de unge.  
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Kapitel 7. Metode 

 

I dette kapitel udfoldes de metoder, som er blevet anvendt i undersøgelsen. Helt over-
ordnet indebærer analysedesignet og metodevalget en omfattende kildetriangulering, der 
sikrer relevante inputs fra desk research, statiske publikationer samt interview med eks-
perter og interessenter på erhvervsuddannelsesområdet i Danmark, Holland og Østrig. 
Denne kombination af metoder sikrer, at analyserne hviler på tilgængelige og solide data, 
og at relevante udviklingstræk i forhold til praktikpladssituationen i de tre lande er inklu-
deret i analysen. Oxford Research har i forbindelse med analyserne af Østrig og Holland 
arbejdet tæt sammen med det østrigske konsulenthus, KMU Forschung, og det holland-
ske konsulenthus, Orbis29.  

Oxford Research har desuden haft et løbende samarbejde med det danske konsulenthus, 
Kubix, der parallelt med Oxford Research har gennemført en undersøgelse af udfordrin-
gerne for vekseluddannelsessystemet. Kubix har foretaget studiebesøg til Schweiz, Tysk-
land og Holland med det formål at hente inspiration til danske løsninger og strategier til 
sikring af et velfungerende vekseluddannelsessystem. Samarbejdet med Kubix har bestå-
et i en løbende sparring, særligt ved afholdelsen af fælles møder, hvor centrale, resulta-
ter, analytiske pointer og metodeelementer er blevet drøftet. Endvidere har Oxford Re-
search i samarbejde med Kubix planlagt og afholdt to seminarer for de faglige udvalg.  

 

7.1 Desk Research 

Der er foretaget en grundig desk research af udfordringerne for vekseluddannelsessy-
stemet i Danmark, Holland og Østrig. Formålet med desk researchen har været at under-
søge, hvordan ikke mindst den økonomiske krise har påvirket udviklingen i antallet af 
praktikpladser i alle tre lande.  

Desk researchen er i Holland og Østrig blevet kvalificeret igennem Oxford Researchs 
samarbejde med det hollandske konsulenthus Orbis og det østrigske konsulenthus KMU 
Forschung. Desk Researchen er baseret på en grundig gennemgang og analyse af eksi-
sterende undersøgelser af vekseluddannelsessystemet samt på centrale statistiske publi-
kationer i alle tre lande.  

Igennem projektets forløb har Oxford Research løbende holdt sig opdateret i forhold til 
de tre politiske aftaler, som i 2009 er blevet indgået på praktikpladsområdet i Danmark. 
Ligeledes har Oxford Research holdt sig orienteret om udviklingen af indgående uddan-
nelsesaftaler i Danmark. Den løbende desk research af de danske udfordringer og strate-
gier på vekseluddannelsesområdet har ikke mindst dannet et fundament for analyserne 
af erhvervsuddannelsessystemerne i Østrig og Holland.  

 

                                                

 
29 Orbis er et søsterselskab til det større konsultenthus, EIM, i Holland.  
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7.2 Interview med danske eksperter og interessenter 

I forhold til at vurdere udfordringerne i og mulighederne for, at få virksomheder til at 
indgå praktikaftaler i Danmark, er der foretaget ni dybdegående interview med eksperter 
og interessenter på erhvervsskoleområdet. Interviewene har blandt andet taget ud-
gangspunkt i, hvordan der i en dansk kontekst forsøges at løse internationale udfordrin-
ger for vekseluddannelsessystemet. I interviewene har eksperterne også haft mulighed 
for at komme med deres bud på strategier til at sikre oprettelsen af praktikpladser i 
Danmark. Interviewene er gennemført før vedtagelsen af ungepakken i november 2009, 
hvilket betyder, at de interviewede eksperter og interessenter ikke har haft mulighed for 
konkret at forholde sig til denne aftale. Idet flere af interviewpersonerne har været dybt 
involveret i den danske politiske debat på erhvervsuddannelsesområdet, anses interview-
ene alligevel at være aktuelle i forhold til ungepakken såvel som de to første praktik-
pladspakker.  

Interviewene er foretaget som et miks af personlige interview og telefoninterview. Hvert 
har haft en varighed af mindst en time og med anvendelse af en semi-struktureret spør-
geguide. Eksperterne er blevet udvalgt ud fra et kriterium om at sikre en spredning i 
forhold til gruppen af interessenter og eksperter på erhvervsuddannelsesområdet i Dan-
mark.  Det har i denne forbindelse ikke mindst været hensigten, at ekspertinterviewene 
skulle afdække det politiske spektrum. Det har imidlertid ikke været muligt at få inter-
viewaftaler uddannelsesordførerne fra Venstre, De konservative og Dansk folkeparti, som 
har takket nej til at indgå i undersøgelsen. Tabel 7.1 viser en oversigt over de interview-
ede eksperter og interessenter. 

 

  

 

7.3 Landeanalyser af Østrig og Holland 

Formålet med landeanalyserne af Østrig og Holland har været at samle inspiration til 
hvordan man på kort såvel som på langt sigt kan opnå en bedre balance mellem udbud-
det og efterspørgslen på praktikpladser i Danmark 

I forbindelse med analyserne af det østrigske og hollandske erhvervsuddannelsessystem, 
har Oxford Research arbejdet tæt sammen med KMU Forschung i Østrig og Orbis i Hol-
land. På baggrund af guidelines fra Oxford Research har KMU Forschung og Orbis ind-

Tabel 7.1: Interviewede eksperter 
Navn og stilling Organisation 
Christine Antorini, uddannelsesordfører Socialdemokraterne 
Christian Helms Jørgensen, forsker RUC 
Ejner K. Holst, LO-sekretær LO 
Jan Bauditz, Chefkonsulent KL, Arbejdsmarked og uddannelse 
Jens Juul, konsulent Danske Erhvervsskoler 
Karin Parbst, konsulent Dansk Byggeri 
Karsten Hønge, erhvervsuddannelsesordfører SF 
Mie Dalskov, Privatøkonom Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
Simon Neergaard-Holm, chefkonsulent DA 
Kilde: Oxford Research 2010 
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hentet litteratur og data om vekseluddannelsessystemet og dets udfordringer i henholds-
vis Østrig og Holland. I hvert land er der blevet foretaget en analyse af praktikpladsudvik-
lingen, samt en analyse af eksisterende litteratur. På baggrund af de indsamlede informa-
tioner har de lokale samarbejdspartnere udarbejdet et notat, som indeholder: 

• En beskrivelse af vekseluddannelsessystemet i det pågældende land 
• Centrale data over praktikpladssituationen 
• En beskrivelse af de politiske strategier og tiltag, der er iværksat for at skabe 

balance mellem udbuddet og efterspørgslen af praktikpladser. 

Efterfølgende har Oxford Research foretaget en grundig analyse af det materiale KMU 
Forschung og Orbis har bidraget med. Det har desværre ikke været muligt at få adgang 
til officielle data over praktikpladssituationen, som er fuldt ud sammenlignelig for alle de 
tre lande i undersøgelsen.  

De to landeanalyser har ikke mindst dannet udgangspunkt for planlægningen af Oxford 
Researchs studiebesøg i Østrig og Holland.  

 

7.4 Studiebesøg i Østrig 

Med henblik på at foretage en dyberegående analyse af Østrigs og Hollands udfordringer 
og strategier på erhvervsuddannelsesområdet, har Oxford Research været på studiebe-
søg i hvert af de to lande. Studiebesøget i Østrig blev planlagt i tæt kontakt med KMU 
Forschung, som ikke mindst formidlede kontakten til centrale eksperter og interessenter 
på erhvervsuddannelsesområdet. I forbindelse med studiebesøget i Østrig har Oxford 
Research: 

• Besøgt en erhvervsskole 
• Besøgt et praktikpladscenter 
• Gennemført et fokusgruppeinterview med eksperter og interessenter på er-

hvervsuddannelsesområdet i Østrig.  

 

7.4.1 Besøg på en erhvervsskole 

Oxford Research besøgte under sit studiebesøg i Østrig Hans Mandl Berufschule i Wien. 
Skolen er målrettet elever, som har valgt ”praktikvejen”. De er typisk én dag om ugen på 
skolen og resten af ugen i praktik.  Skolen er en sammenslutning mellem tre erhvervs-
skoler; en erhvervsskole for forsikring, bank og shipping, en erhvervsskole for mad og 
tandklinikassistenter og en erhvervsskole for turisme. Skolen har i alt 3000 elever om 
ugen. Størstedelen af eleverne er mellem 15 og 18 år.  

Under besøget interviewede Oxford Research skoleleder Eva Tepperberg. Interviewet 
havde karakter af en åben samtale, hvor Eva Tepperberg fortalte om skolen og Oxford 
Research fik mulighed for at stille uddybende spørgsmål til det østrigske erhvervsuddan-
nelsessystem. Endvidere interviewede Oxford Research lederen af erhvervsskolen for 
forsikring, bank og shipping. Endelig fik Oxford Research en rundvisning af seks receptio-
nistelever, som undervejs svarede på spørgsmål om bl.a. deres praktik.  

Oxford Research blev under hele besøget ledsaget af en medarbejder fra KMU 
Forschung, som stod parat til at oversætte og afklare sproglige misforståelser i det om-
fang det var nødvendigt.  
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7.4.2 Besøg på et praktikpladscenter 

Under sit besøg i Østrig besøgte Oxford Research desuden praktikpladscentret ”Jugend 
am Werk”, som ligger i Wien. På centret bliver 1.500 unge uden praktikplads oplært i 
primært praktiske discipliner. Desuden tilbyder centret undervisningsforløb for unge, der 
har en praktikplads.  

Oxford Research gennemførte under besøget observationer i bl.a. et mekaniker- og et 
træværksted, systuer og et klasselokale for elektrikerlærlinge. I forbindelse med observa-
tionerne havde Oxford Research samtaler med eleverne på praktikpladscenteret. Under 
besøget interviewede Oxford Research endvidere Wolfgang Bamberg, som er PR-
ansvarlig for alle praktikpladscentrene i Wien. Wolgang Bamberg svarede bl.a. på uddy-
bende spørgsmål omkring opbygningen af praktikpladscentrene og deres samarbejde 
med virksomhederne.  

Igen var Oxford Research ledsaget af en medarbejder fra KMU Forschung, som var be-
hjælpelig med oversættelser i mellem østrigsk og engelsk. 

 

7.4.3 Fokusgruppeinterview 

Under besøget gennemførte Oxford Research et fokusgruppeinterview med centrale eks-
perter og interessenter på erhvervsuddannelsesområdet i Østrig. Formålet med fokus-
gruppeinterviewet var at stille skarpt på Østrigs udfordringer og strategier på erhvervs-
uddannelsesområdet. Ved at anvende fokusgruppeinterviewformen, var det endvidere 
hensigten at skabe et mere dynamisk forum for diskussionen af mulige løsninger og stra-
tegier i forhold til praktikpladssituationen i Holland. Endelig var der til interviewet mulig-
hed for at stille uddybende spørgsmål, til de initiativer, som Østrig har igangsat i forhold 
til at sikre oprettelsen af praktikpladser.  

Til fokusgruppeinterviewet deltog repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, forskere 
og de centrale ministerier på erhvervsuddannelsesområdet. Deltagerne blev rekrutteret 
igennem KMU Forschung. Tabel 7.2 viser en liste over deltagerne ved fokusgruppeinter-
viewet. 

 

 

 

Tabel 7.2: Deltagere ved fokusgruppeinterviewet 
Navn  Organisation 
Alexander Hölbl Ministeriet for Økonomi, Familie og Ungdom 
Arthur Schneeberger IBW (Institute für Bildungsforschung der Wirtschaft) 
Edith Kugi Vienna Chamber of Labour 
Peter Schlögl ÖJBF (Konsulenthus) 
Sylvia Pilz Federal Economic Chamber Vienna 
Thomas Oberholzner KMU Forschung (Konsulenthus) 
Werner Gatty Ministeriet for Uddannelse, Kunst og Kultur 
Kilde: Oxford Research 2010 
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7.5 Studiebesøg i Holland 

Studiebesøget i Holland blev planlagt i tæt kontakt med Orbis, som ikke mindst formidle-
de kontakten til centrale eksperter og interessenter på erhvervsuddannelsesområdet. I 
forbindelse med studiebesøget i Holland har Oxford Research: 

• Besøgt en erhvervsskole 
• Gennemført et fokusgruppeinterview med eksperter og interessenter på er-

hvervsuddannelsesområdet i Holland.   

 

7.5.1 Besøg på en erhvervsskole 

I forhold til at få et mere levende indtryk af det hollandske erhvervsuddannelsessystem 
opbygning og struktur besøgte Oxford Research under studiebesøget i Holland erhvervs-
skolen, ROC id college. Skolen ligger i den hollandske by Zoetermeer og har hovedsage-
ligt BOL-elever. Foruden en rundvisning på skolen talte Oxford Research med en BOL-
elev på linjen marketing og kommunikation, hendes lærer og en praktikvejleder på en 
virksomhed, der havde BOL-elever i praktik.  

 

7.5.2 Fokusgruppeinterview 

Under besøget gennemførte Oxford Research et fokusgruppeinterview med centrale eks-
perter og interessenter på erhvervsuddannelsesområdet i Holland. Formålet med fokus-
gruppeinterviewet var at stille skarpt på Østrigs udfordringer og strategier på erhvervs-
uddannelsesområdet. På samme måde som i Østrig var fokusgruppeinterviewformen, 
med til at skabe en dynamisk ramme om diskussionen af mulige løsninger og strategier i 
forhold til praktikpladssituationen i Holland. Endvidere gav fokusgruppeinterviewet mulig-
hed for at stille uddybende spørgsmål til det hollandske erhvervsuddannelsessystem.  

Til fokusgruppeinterviewet deltog repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, forskere 
og Undervisningsministeriet i Holland. Deltagerne blev rekrutteret igennem Orbis. Den 
nedenstående tabel viser en liste over deltagerne ved fokusgruppeinterviewet. 

 

 

 
 

Tabel 7.3: Deltagere ved fokusgruppeinterviewet 
Navn  Organisation 
Annemarie Koks           Ministry OCW (Ministeriet for Uddannelse, Kultur og Videnskab)  
Jos de Jonge  Research voor Beleid (Konsulenthus) 
Jos van Zwieten  CINOP (Konsultenthus med speciale i erhvervsuddannelsesområdet) 
Manfred Polzin  MBO Council  
Martin Siers                Ex CWI                  
Peter van IJsselmuiden Ministry OCW (Ministeriet for Uddannelse, Kultur og Videnskab) 
Piet Meij  Orbis Consult (Konsulenthus) 
Kilde: Oxford Research 2010 
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7.6 Inddragelse af de faglige udvalg 

I undersøgelsen er der inddraget en række repræsentanter fra de faglige udvalg. Formå-
let herved har været at sikre en forankring af analysens resultater, samt at give de fagli-
ge udvalg mulighed for at komme med inputs til analysens resultater. Inddragelsen af de 
faglige udvalg er ikke mindst sket igennem to seminarer, et dialogseminar og et udvik-
lingsseminar. 

Seminarerne er begge blevet afholdt i samarbejde med konsulenthuset Kubix, som sam-
tidig med Oxford Research har igangsat en analyse af de internationale udfordringer for 
vekseluddannelsessystemet. Ved seminarerne er repræsentanterne for de faglige udvalg 
blevet præsenteret for de foreløbige resultater af Kubix’ og Oxford Researchs analyser. 
Seminarerne har desuden været et forum, hvor de faglige udvalg har bidraget med spar-
ring i forhold til tolkningen af de foreløbige resultater. Endvidere er fremtidige strategier i 
forhold til vekseluddannelsessystemets udfordringer på kort såvel som på langt sigt ble-
vet diskuteret.  

Begge seminarer har haft en varighed af ca. 3 timer. Seminarerne har primært rettet sig 
imod REU og de faglige udvalg, hvis brancher har været mest berørt af den store ned-
gang i antallet af praktikpladser fra 2008 til 2009. I alt er ca. 20 faglige udvalg blevet 
inviteret til hvert af de to seminarer. Deltagerne ved dialogseminaret har alle modtaget 
en personlig invitation til udviklingsseminaret med henblik på at sikre kontinuitet i drøftel-
serne af de to analyser.  

 

7.6.1 Dialogseminar  

Dialogseminaret blev afholdt i oktober 2009. Formålet med dialogseminaret var at intro-
ducere Oxford Researchs og Kubix’ analyser af udfordringerne for vekseluddannelsessy-
stemet samt at præsentere de foreløbige resultater af de indledende faser i de to under-
søgelser. Endvidere var det formålet at få de faglige udvalgs inputs til løsningsforslag og 
strategier i forhold til de udfordringer for vekseluddannelsessystemet, som var dukket op 
i de to analyser. Følgende fire temaer blev i denne forbindelse diskuteret med de faglige 
udvalg: 

• Strategier ift. at øge antallet af produktionsenheder med en uddannelsesaftale 
• Meningsfuld skolepraktik – ikke kun en nødløsning 
• Det læringsmæssige samspil mellem skole og praktik 
• Strategier ift. at øge antallet af praktikpladsgodkendte produktionsenheder. 

Tabel 7.4 viser en oversigt over deltagerne ved dialogseminaret. 
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7.6.2 Udviklingsseminar for de faglige udvalg 

Udviklingsseminaret blev afholdt i januar 2010.  På seminaret blev der først og fremmest 
sat fokus på resultaterne af Oxford Researchs og Kubix besøg i henholdsvis Tyskland, 
Schweiz, Østrig og Holland. Det blev desuden diskuteret, hvordan Danmark kunne lade 
sig inspirere af de enkelte elementer i det østrigske, hollandske, tyske og schweiziske 
vekseluddannelsessystem. De fire landes erhvervsuddannelsessystemer blev fremlagt og 
diskuteret med udgangspunkt i følgende hovedpunkter: 

• Landenes kriseberedskab i forhold til at overvinde udfordringer på kort sigt 

Landenes strategier på længere sigt ift.: 

• Fleksibiliteten i deres erhvervsuddannelsessystemer 
• Muligheden for at rumme elever med svage forudsætninger 
• Samspillet mellem praktik- og skoleophold 

Tabel 7.5 viser en liste over deltagerne ved udviklingsseminaret. 

  

Tabel 7.4: Deltagere ved Dialogseminar 
Navn og stilling Organisation 
Birgitte Slot, Chefkonsulent Det faglige Udvalg for handelsuddannelsen, DI 
Birgitte Winge, Udannelseskonsulent Det faglige udvalg for kontoruddannelser, DI 
Claus Eskesen, konsulent  Industriens Fællesudvalg, 3F 
Claus Rosenkrands Olsen, konsulent  Industrien Fællesudvalg, DI 
Henrik Bertelsen, Chefkonsulent EVU (El- og VVS-branchens Uddannelsessekretariat) 
Jens Juul, konsulent Danske Erhvervsskoler 
Jette Mølholm, Uddannelseskonsulent Det faglige udvalg for finanssektoren 
Karen Roiy, Konsulent Repræsentant for REU, DA 
Lisbeth Bøggild, Sekretariatschef Træindustriens Uddannelsesudvalg 
Morten Smistrup, Konsulent Repræsentant for REU, LO,  
Ole Egemose, Uddannelseskonsulent Træ og møbelindustriens kompetencecenter 
Kilde: Oxford Research 2010 
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Tabel 7.5: Deltagere ved Udviklingsseminar 
Navn og stilling Organisation 
Anders Vind, Konsulent Repræsentant for REU, LO 
Anja Kær Kold, Fuldmægtig Undervisningsministeriet 
Birgitte Slot, Chefkonsulent  Det faglige Udvalg for handelsuddannelsen, DI 
Birgitte Winge, Udannelseskonsulent  Det faglige udvalg for kontoruddannelser, DI 
Claus Eskesen, konsulent i 3F Industriens Fællesudvalg, 3F 
Claus Rosenkrands Olsen, konsulent  Metalindustriens Uddannelsesudvalg, DI 
Henrik Bertelsen, Chefkonsulent EVU (El- og VVS-branchens Uddannelsessekretariat) 
Jens Juul, konsulent Danske Erhvervsskoler 
John T. Larsen, Chefkonsulent Undervisningsministeriet 

Karen Therkildsen, Uddannelseskonsulent PASS 
Kim Fusager Balle, uddannelsesansvarlig Blik- og Rørforbundet 
Martin Bülow, Chefkonsulent Undervisningsministeriet 
Per Nielsen, faglig medarbejder Træfagenes Byggeuddannelse 

Simon Neergaard-Holm , Chefkonsulent DA 

Torsten Lindum Poulsen, Afdelingschef Byggeriets Uddannelser 
Peter Koudahl, forsker   Danmarks pædagogiske Universitet 
Kilde: Oxford Research 2010 
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