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95 pct. målsætningen 
- Ungdomsuddannelse 
til alle

01 Indledning

I forbindelse med de senere års 
stærke uddannelsespolitiske fokus 
på, at alle unge skal gennemføre 
en ungdomsuddannelse, er der 
igangsat en lang række initiativer 
i grundskolen, i overgangen til og 
på ungdomsuddannelserne samt 
særlige tiltag og tilbud målrettet 
udsatte unge i f.eks. Ungdommens 
Uddannelses-vejledning (herefter 
UU-vejledningen), på jobcentre 
mm. I 2007 iværksatte KL og 
Undervisningsministeriet projektet 
Ungdomsuddannelse til alle (UTA). 
Målsætningen var sammen med en 
række kommuner frem til 2010 at 
udvikle nye metoder og organise-
ringer, der kan få flere unge til at 
gennemføre en ungdomsuddan-
nelse. Først er 17 kommuner (UTA 
1) gået i gang med at udvikle og 
udbygge deres indsats på området 
– og i 2008 er endnu 22 kommu-
ner fulgt efter (UTA 2): 

  

Denne rapport udgør del II af 
en erfaringsopsamling på UTA-
kommunernes arbejde. Rapporten 
opregner ikke alle initiativer, der 
er i gang, men beskriver en række 
forskelligartede initiativer i de 
deltagende kommuner. I udvælgel-
sen af initiativer er der lagt vægt på 
UTA-kommunernes egne bud på 
projekter, der ’gør en forskel’, koblet 
med den forskningsmæssige viden 
omkring hvad der spiller en rolle 
i relation til at skabe flere uddan-
nelsesmuligheder til unge. Formålet 
med erfaringsopsamlingen er at 
give landets kommuner, uddan-
nelsesinstitutioner, vejledningsin-
stanser m.m.  inspiration til , hvordan 
man kan gribe det videre  arbejde 
med unge og uddannelse an. 

Tak til de kommuner der har 
bidraget og tak til professor Knud 
Illeris, som undervejs i arbejdet med 
undersøgelsen, har bidraget med 
væsentlige kommentarer og kon-
kret input til det færdige rapports 
udformning og indhold. 

UTA 1:
Billund, Bornholms Region, 
Brøndby, Esbjerg, Frederikshavn, 
Herlev, Herning, Holstebro, 
Horsens, København, Næstved, 
Odense, Skive, Vordingborg, 
Aabenraa, Aalborg og Århus.

UTA 2:
Albertslund, Ballerup, Fredens-
borg, Fredericia, Middelfart, Glo-
strup, Guldborgsund, Helsingør, 
Hillerød, Høje Taastrup, Kerte-
minde, Køge, Lolland, Nyborg, 
Rødovre, Silkeborg, Skander-
borg, Svendborg, Varde, Vejle, 
Vesthimmerland og Viborg
• 
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Undersøgelsen er foretaget 
af Center for Ungdoms-
forskning, der har fået til 
opgave at opsamle erfarin-
ger fra UTA-indsatser og 
projekter. 

Unge-perspektivet i erfarings-
opsamlingen bygger primært på 
eksempler fra andre relevante 
undersøgelser, der er foretaget 
af Center for Ungdomsforskning. 
Nærværende undersøgelse er 
således primært baseret på et 
kvalitativt empirisk materiale, der 
omfatter:

I nærværende del II af undersø-
gelsen sættes fokus på initiativer 
rettet mod de unge, igangsat af 
bl.a. UU-vejledningen, uddannel-
sesinstitutionerne m.m.  

Om undersøgelsen

• Interviews med samtlige pro-
jektledere på modelkommune-
projekterne

• Gennemgang af handleplaner 
og andet skriftligt materiale fra 
kommunerne

• Kommunale og institutions-
tilknyttede uddannelsesstati-
stikker 

• Feltarbejde i 10 modelkom-
muner med interviews med 
projektledere og kommunale 
medarbejdere 

• Besøg på uddannelsesinstituti-
oner og interviews med lærere 
(og enkelte unge)

• Deltagelse i netværksmøder 
med UTA-kommunerne



6

Som det blev understreget 
i den første erfaringsopsa-
ling fra UTA-projektet, der 
udkom i september 2009, 
har de unge i meget høj 
grad taget uddannelsestan-
ken til sig 

– de ved helt ind til rygmarven, at 
uddannelse er vejen frem, hvis man 
skal klare sig i voksenlivet, og at 
det gælder om at komme hurtigt i 
gang. Men, som uddannelsessta-
tistikkerne illustrerer, er det langt 
fra alle, der magter eller ønsker at 
identificere sig med denne ud-
dannelsestanke. Hos mange af de 
unge, der uddannelsesmæssigt 
betegnes som ’udsatte’, er der tale 
om en udpræget ambivalens: De 
ved godt, at uddannelse er nød-
vendigt, og de vil sådan set også 
gerne uddanne sig, men samtidig 
ønsker de, ofte endda meget mas-
sivt, at deres verden ikke skulle 
være sådan, at det ikke skulle være 
nødvendigt med al den uddannelse, 
at man kunne komme lige ud på 
arbejdsmarkedet og være god nok. 
Et par citater kan illustrere denne 
dobbelthed:

De unge der udfordrer 95 
pct. målsætningen

”Altså jeg tænker bare…
jeg skal bare have en 
uddannelse så hurtigt 
som muligt, så det ikke 
går galt. Fordi hvis jeg 
først ikke får en uddan-
nelse, så går det jo først 
galt, fordi så er det rigtig 
svært at finde arbejde, 
og så til sidst så gider 
man ikke…(…) …og så 
bliver man bare sådan 
en, der sidder og dovner 
den derhjemme.”  
Dreng, 9. Klasse, 
(Pless, 2009, s. 77)

Og på den anden side:

”Jeg hader skole. Jeg 
hader faglige ting! Fordi 
at det synes jeg ik’, at 
jeg lærer noget af. Man 
kan jo sagtens klare sig, 
som sådan, ved at lære 
tingene ved at gøre dem. 
Fordi at man lærer bedst, 
hvis man udfører en op-
gave. Synes jeg!” 
Samme dreng, efter 
frafald på Erhvervsuddannelse, 
(Pless, 2009, s. 72)

Mange af de unge, som er i 
fare for ikke at gennemføre en 
ungdomsuddannelse, er præget 
af en dybfølt skoletræthed, ofte 
nærmest ’skole-lede’, de vægrer 
sig mod det ’faglige’, mod den 
nødvendige indordning – mod alt, 
hvad der lugter af skole! Men hvad 

stiller man op, når uddannelse 
synes nærmest uomgængelig for 
at klare sig på arbejdsmarkedet, 
og det er blevet langt vanskeligere 
at finde et arbejde, men skole 
samtidig ikke synes at være en 
mulighed? 

Den generelle ungdomsforskning 
viser, at der samfundsmæssigt 
produceres nye marginaliserings-
former. En del af de udsatte unge 
ville tidligere have bevæget sig 
ud på arbejdsmarkedet og dér 
fået en karriere som ufaglærte. 
I dag er behovet for ufaglært 
arbejdskraft begrænset, og uden 
uddannelse havner de unge let 
i en usikker tilværelse uden fast 
og vedvarende arbejde og med 
stor risiko for marginalisering, 
både socialt og økonomisk. Men 
marginaliseringsformerne kan 
have mange udtryk og er langt fra 
altid umiddelbart synlige (Katz-
nelson & Pless 2007, Katznelson, 
2004). Det kan være unge med 
personlige problemer, stille unge, 
fagligt umodne unge, unge med 
ringe selvtillid, usikre, zappende, 
dem med store ambitioner og 
stor usikkerhed osv. Men der kan 
også være tale om fagligt udsatte 
unge, som er personligt og socialt 
velfungerende, men som fagligt 
enten ikke magter eller ønsker at 
orientere sig i retning af uddan-
nelsessystemet. Samlet set er der 
tale om udfordringer, som de unge 
bringer med sig ind i uddannel-
serne, og problemer, som opstår i 
mødet med uddannelserne.
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For nogle unge er overgan-
gen mellem grundskolen og 
ungdomsuddannelserne så 
gennemgribende, at den i 
sig selv er en medvirkende 
årsag til problemer, der kan 
medføre vanskeligheder og 
ende med et drop-out. 

Der er tale om to forskellige syste-
mer, der lige fra den overordnede 
lovgivning og administration over 
de ansattes uddannelsesbaggrund, 
organisering, aflønning, arbejds-
kultur og selvopfattelse mv. til den 
konkrete hverdag med alle dens 
normer, rutiner, værdisæt og tænke-
måder – er dybt forskellige og dybt 
forankrede i deres egne traditioner 
og forudsætninger.

Når uddannelsessystemet 
udfordrer de unge

Dette er velkendt, men UTA-
aktiviteterne og problemerne med 
at komme i gang og gennemføre 
en ungdomsuddannelserne har 
tydeliggjort, hvor uhensigtsmæssigt 
forskellene og afstanden mellem 
grundskolen og ungdomsuddan-
nelserne fungerer for især de mest 
udsatte og frafaldstruede unge.
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UTA-projekterne har (særligt) 
haft til formål at dæmme op 
for de udfordringer, der teg-
ner sig for de unge i forhold 
til deres overgang til – og 
gennemførsel af – ungdom-
suddannelse. 

For selvom næsten alle unge i 
dag starter på en ungdomsud-
dannelse, er det langt fra alle, der 
gennemfører (Undervisningsmini-
steriet 2008). Men selvom frafal-
det på ungdomsuddannelserne 
kan ses som en klar indikation 
på de problematikker og udfor-
dringer, der tegner sig i relation 
til 95 pct. målsætningen, så kan 
fastholdelses-initiativer på ung-
domsuddannelserne dog langt fra 
stå alene. Det kræver i lige så høj 
grad et øget fokus på grundskolen 
og overgangen fra grundskolen og 
videre. Rapporten er derfor opbyg-
get tematisk omkring 3 overord-
nede fokusområder i relation til 
UTA-indsatsen:

Mange af tiltagene og indsatserne 
har overlap. Flere af indsatserne 
med udspring i grundskolen eller 
på ungdomsuddannelserne retter 
sig mod at lette overgangen mel-
lem de forskellige uddannelsestil-
bud, og kan dermed betegnes som 
’overgangstilbud’. 

UTA-projektet

Figur 1: Aktører på unge-området. Skive kommune (2009)

• Tiltag i grundskolen og vejled-
ningsaktiviteter

• Tilbud i overgangen fra grund-
skolen og videre

• Tiltag og indsatser på ung-
domsuddannelserne

UTA-projekterne finder sted i et 
samspil mellem forskellige aktører. 
Ofte er en lang række kommunale 
aktører, uddannelsesinstitutioner m.fl. 
involveret i 95 pct. målsætningen – 
og i relation til en given ung. Kom-
pleksiteten fremgår af figur 1.:

Aktører omkring 
unge og uddannelse

Undomsuddannelser

Socialområdet

UU Center Sundhedsområdet

Ungdomskole

Produktionsskole

PPR

Grund-skoler

Jobcenter

Arbejdsmarked

Familieområdet

Den
Unge
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• Større fælles ansvarlighed 
for den unge (når den unge 
eksempelvis overgår fra én 
forvaltning eller uddannelse til 
en anden)

• Et mere fleksibelt og smi-
digt samarbejde på tværs af 
forvaltninger og uddannelses-
institutioner 

• Hurtigere sagsbehandling og 
reaktionstid i akutte situatio-
ner

• En større udbredelse i kend-
skabet til forskellige støtte- 
og handlemuligheder for de 
unge

Undersøgelsens del I satte fokus 
på den konkrete organisering af 
UTA-projekterne i kommunerne. 
Rapporten understregede beho-
vet for at etablere et tværgående 
og tværinstitutionelt samarbejde 
mellem de involverede aktører. 
Gennemgående var erfaringerne 
fra UTA-kommunerne, at et øget 
samarbejde fører til:

I denne del II sættes primært fokus 
på enkelt-aktørers tiltag og ind-
satser i relation til at løfte 95 pct. 
målsætningen. Det er dog vigtigt 
at understrege, at det tværinstitu-
tionelle og tværfaglige samarbejde 
fortsat må tænkes med som en 
central og grundlæggende præmis 
i relation til at indfri denne uddan-
nelsespolitiske ambition. 
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02 
Resume 
af rapportens 
resultater 
og anbefalinger

Overordnede tendenser 
i UTA-projekterne 

Fokus på overgangen mellem 
grundskole og ungdomsud-
dannelse – og ikke alene på 
frafald 
Forskningsresultater samt er-
faringerne fra UTA peger på, at 
væsentlige barrierer for at indfri 
95 pct. målsætningen knytter sig 
til forhold i grundskolen og ikke 
mindst til overgangen mellem 
grundskolen og ungdomsuddan-
nelserne. I visse sammenhænge 
reduceres diskussionen til en dis-
kussion om frafald fra ungdoms-
uddannelserne – særligt det store 
frafald fra erhvervsuddannelserne 
(eks. Agenda, 2009a). En sådan 
reduktion af problemstillingen 
er dog langt fra gennemgående. 
Mange UTA-projekter har sat 
fokus på overgangen, og i forbin-
delse med regeringens ungepak-
ke er der i høj grad sat ind overfor 
forhold til særligt overgangen til 
ungdomsuddannelserne (Regerin-
gen, 2009).

At nå målsætningen om at 95 
pct. af en ungdomsårgang gen-
nemfører en ungdomsuddan-
nelse kræver en mangesidet 
indsats. En indsats der omfatter 
de unges tid i grundskolen, 
udskolingen, overgangen til 
ungdomsuddannelserne, ung-
domsuddannelserne og andre 
(uddannelses)tilbud til unge. 
Her synes der ikke mindst 
at tegne sig et behov for en 
udbygning af samarbejdet med 
– og indsatser i – grundskolen, 
der adresserer spørgsmålet om 
at skabe uddannelsesmulighe-
der til flere unge. 

Anbefaling

En sammenhængende og dif-
ferentieret vejledningsindsats
Vejledningsindsatser er en central 
del af UTA-projekterne. Projekterne 
retter sig særligt mod udsatte unge, 
som vil have vanskeligt ved at gen-
nemføre en ungdomsuddannelse 
uden særlig vejledning og støtte. 
Erfaringerne peger på, at det fortsat 

Det er afgørende at sikre sam-
menhængen i vejledningsind-
satsen, særligt i forhold til de 
sårbare unge i overgangene 
mellem forskellige uddannelses-
tilbud. F.eks. i form af ’håndholdt 
overgang’, hvor overgangen fra 
én institution/støtteforanstalt-
ning mv. sikres gennem person-
lig overlevering. 

I forlængelse af differentierin-
gen af vejledningsindsatsen 
overfor forskellige unge peger 
erfaringerne på, at det fortsat er 
væsentligt at udvikle redskaber 
til at spotte unge, der mistrives. 
Ssamtidig må vejledningens 
almene perspektiv fastholdes.

 Anbefaling

er vanskeligt at skabe en tilstræk-
kelig sammenhæng i vejlednings-
indsatsen og mellem de mange 
individuelle støtteforanstaltninger, 
som tilbydes i forskellige institutio-
nelle sammenhænge. Den mang-
lende sammenhæng indebærer en 
risiko for, at nogle af de allermest 
sårbare og udsatte unge ’tabes’  i 
grænsefelterne mellem de forskel-
lige professionelles arbejdsområder. 

Flere steder arbejder man på at 
udvikle mulige differentierings-
metoder i vejledningsindsatsen, 
så den i højere grad retter sig 
mod unge med særligt behov. Det 
kan f.eks. ske via trivselsprofiler 
og opmærksomhedspunkter, der 
samtidig kan fungere som over-
leveringsredskaber, der kan sikre 
kontinuitet, sammenhæng og hurtig 
indsats, når de unge overgår fra en 
institutionel sammenhæng til en 
anden. De første erfaringer hermed 
tegner positivt. Det er dog samtidigt 
afgørende at fastholde det almene 
perspektiv i vejledningsindsatsen. 
Dels fordi alle unge – i forskelligt 
omfang – kan have behov for vej-
ledning, men også fordi et ensidigt 
fokus på udsatte unge kan med-
føre, at vejledningstilbuddet opleves 
stigmatiserende af de unge.
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Fokus på organiseringen og 
karakteren af tilbuddene i 
overgangen til ungdomsud-
dannelserne
I relation til de indsatser, der er 
lanceret i overgangen, har der i 
en årrække fundet et intensivt 
lovgivningsmæssigt arbejde sted, 
som i vidt omfang har båret præg 
af at udvikle nye tilbud og udvide 
samarbejdet mellem eksisterende 
aktører i overgangen (eks. 10. 
klassestilbuddene, produktionssko-
lerne, ungdomsskolerne). Samlet 
set er der med UTA-projekterne 
og det generelle politiske fokus 
på 95 pct. målsætningen skabt en 
række nye muligheder for særlige 
forløb på ungdomsuddannelserne, 
overgangstilbud, kombinations- og 
brobygningsforløb mm. 

Som det fremgår af nærværende 
rapport, er der mange steder gode 
erfaringer med disse tiltag. De 
dækker et behov for en bred vifte 
af muligheder til de unge, der af 
forskellige årsager ikke er i stand 
til at påbegynde og gennemføre 
en ungdomsuddannelse umiddel-
bart efter grundskolen. Samtidig 
risikerer mangfoldigheden af tilbud 
og muligheder dog også at udgøre 
et problem. Spørgsmålet er, om de 
ny knopskydninger og samarbej-
der, der går på tværs af forskellige 
institutionelle rammer (og lovgiv-

Der er skabt en lang række 
af overgangs- og kombinati-
onsforløb rettet mod unge, der 
ikke umiddelbart er i stand til 
at gennemføre en ungdoms-
uddannelse. Der tegner sig et 
behov for en mere overordnet 
diskussion af uddannelses-
systemet og behovet for bedre 
overblik over, og koordinering 
mellem, de mange særlige for-
løb i overgangen fra grundsko-
len til ungdomsuddannelserne. 

 Anbefaling

ninger) i uddannelsessystemet, har 
som utilsigtet konsekvens, at over-
skueligheden for de unge, deres 
forældre - og for de professionelle 
voksne, som skal vejlede og støtte 
de unge i overgangsprocesserne - 
går tabt. At de mange nye mulig-
heder skaber yderligere individua-
lisering i uddannelsessystemet, og 
dermed underminerer det sociale 
tilhør, som spiller en væsentlig 
rolle i forhold til fastholdelse. Hertil 
kommer, at en så kompleks og 
mangesidet arena som den, der er 
etableret i overgangen til ungs-
domsuddannelserne, forudsætter 
et udbygget samarbejde mellem de 
involverede aktører.  

Fokus på det 
pædagogiske arbejde
UTA-projekterne peger på, at et 
centralt perspektiv i relation til 
at indfri 95 pct. målsætningen 
er udvikling af det pædagogiske 
arbejde med de unge med henblik 
på at styrke deres såvel faglige 
som sociale og personlige læring 
og udvikling – og derigennem også 
øge deres motivation og drivkraft i 
retning af at kunne gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Det betyder 
konkret, at der er behov for et fokus 
på hvilke læringsformer og pæ-
dagogiske tilgange, der støtter de 
unges uddannelsesdeltagelse.  

Fokus på at skabe de rette 
rammer for arbejdet med 
Ungdomsuddannelse Til Alle 
er selvsagt væsentligt. Men det 
er centralt fremover at rette 
opmærksomheden mod det, 
der skal udfylde rammerne: 
Det nærmere indhold i det 
pædagogiske arbejde. Flere 
steder er man gået i gang med 
denne proces. F.eks. når man i 
flere kommuner arbejder på at 
skabe overblik over indholdet 
i – og koordineringen mellem 
– forskellige mentorordninger. 
Men der er behov for fokus på, 
hvad der pædagogisk set ’gør 
en forskel’ i de enkelte projek-
ter og indsatser og dernæst 
på, hvordan disse erfaringer 
kan kvalificeres, udvikles og 
udveksles mellem forskellige 
institutioner og læringssam-
menhænge.

 Anbefaling
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Fokus på sårbare 
og ’praktiske’ unge 
Tendensen i mange af UTA-
projekterne er, at de er målrettet 
enten de socialt og psykisk sårbare 
unge eller praktisk orienterede 
unge. Med de professionelles øjne 
er det særligt de socialt og psy-
kisk sårbare unge, der udgør den 
største udfordring i relation til 95 
pct. målsætningen. Erfaringerne fra 
projekterne peger på, at indsatser 
rettet mod disse unge er vigtige 
og gør en forskel i relation til deres 
chancer for at gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Men samtidig 
rejser det flere spørgsmål. Det er 
ikke forskningsmæssigt afdækket, 
hvor stor en andel af de unge, der 
er i risiko for ikke at gennemføre 
en ungdomsuddannelse, som rent 
faktisk er sårbare unge. Hermed 
risikerer man med det stærke fokus 
på disse unge at overse andre 
grupper af frafaldstruede elever 
(eks. fagligt stærke elever, der 
savner udfordringer). Ydermere har 
tilbuddene til særligt de sårbare 
unge ofte karakter af individuelle 
støtteordninger. Men individuelle 
støtteordninger alene kan ikke løfte 
95 pct. målsætningen. 

En anden gennemgående tendens i 
UTA-projekterne er tilbud der retter 
sig mod de ’praktiske’ unge. Gen-
nemgående er erfaringerne med 
disse tilbud gode. Men samtidig 

Det bør forskningsmæssigt 
afdækkes, hvor store en andel 
af de unge der er i risiko for 
ikke at gennemføre en ung-
domsuddannelse, der kan siges 
at være sårbare eller såkaldt 
praktisk orienterede unge. Li-
gesom det i det hele taget bør 
afdækkes, hvordan målgruppen 
for de mange tiltag er sammen-
sat. Dette for ikke at overse 
væsentlige grupper af unge og 
bedre at kunne vurdere, hvilken 
indsats der skal til og hvem den 
skal rettes imod.

Samlet set er der yderligere 
behov for mere målrettede 
indsatser, der fokuserer på det 
generelle undervisningsmiljø. 
Megen forskning peger i den 
sammenhæng netop på, at et 
godt læringsmiljø er afgørende 
for at fastholde flere i uddan-
nelse. 

 Anbefaling

synes det stærke fokus på vigtighe-
den af en tættere kobling til praksis 
og til arbejdsmarkedet, nærmest at 
antage karakter af universalløsning 
– for alle unge. Og risikerer således 
at overse de unge, som har behov 
for andre typer af tilbud. 
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Tværgående  
erfaringer  
fra UTA-projekterne

Det er vigtigt, at de unge, man 

vil hjælpe, ikke bliver stigmati-

seret som afvigende. Derfor må 

de forskellige tiltag ikke have 

karakter af ”specialundervis-

ning”. Man må på alle niveauer 

lære ikke at tænke, tale eller 

agere som om der er tale om 

noget specielt eller unormalt – 

men tværtimod at bevæge og 

udtrykke sig inden for ram-

merne af den generelle opfat-

telse, at vi alle i det moderne 

komplicerede samfund har 

forskellige forudsætninger og 

behov, som myndighederne må 

tilstræbe at imødekomme. De 

unge i dag, og ikke mindst de 

udsatte unge, er meget sårbare 

omkring disse forhold.

Normalisering 

af de særlige tiltag. 

 Når tilbud til de unge udfor-
mes, må der tænkes længere 
end til at løse de umiddelbare 
problemer. Der skal også tages 
højde for, hvordan de involve-
rede unge kommer videre. Der 
skal være elastiske mulighe-
der for, hvornår og hvordan 
en overlevering til næste led i 
processen kan finde sted, og 
selve overleveringen skal være 
velforberedt og omfatte den 
støtte, der er nødvendig. I det 
eksisterende system kan f.eks. 
et produktionsskoleophold 
være en rigtig god oplevelse, 
der bare ikke fører til noget og 
derfor fører ud i en ”dead end”.

Gennemarbejdede 
tilbud. 

UTA-projekterne har også vist, 
hvor vigtigt det er, at de lærere, 
vejledere, mentorer, sags-
behandlere, skoleledere osv. 
som medvirker i de forskellige 
overgangs-tiltag, er nærværen-
de, engagerede og indfølende 
– at de på én gang forstår de 
unge på deres egne præmis-
ser og samtidig kan tilbyde den 
professionelle voksnes støtte 
og overblik.

Det er vigtigt, at systemerne 
har smidige sagsgange, og 
der er kvalificerede folk til 
rådighed, for meget ofte er en 
omgående indsats afgørende 
for, at de unge ikke glider ud af 
systemerne.

Hurtig 
og smidig indsats. 

Gennemgående er der brug for mere samarbejde – inden for og på tværs af myndigheder, institutioner og alle de forskel-lige medvirkende. Mange af UTA-projekterne har netop hvi-let på, at forskellige instanser og agenter omkring de unge må arbejde sammen for at løse de komplicerede situationer og medvirker til at få de unge igennem. Fx når erhvervsskoler, produktionsskoler og UU’ere arbejder sammen – eller lærere, vejledere, mentorer og sociale myndigheder.

Fra konkurrentertil samarbejdspartnere. 

Voksne 
der ’vil’ de unge! 
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Væsentlige UTA-erfaringer på 
grundskoleområdet

En tidlig og forpligtende indsats 
overfor pjæk og fravær i grundsko-
len er af stor betydning (f.eks. som 
en konkret målsætning i skolele-
dernes kontrakter, som man gør 
i nogle kommuner). Det er afgø-
rende at forholde sig til årsagerne 
til den unges fravær

Etableringen af lektiecaféer på 
skolen og/eller i de miljøer, hvor de 
unge færdes, kan forebygge, at en 
gruppe børn og unge kommer så 
langt bagud fagligt, at det ople-
ves som uoverskueligt for dem at 
indhente det forsømte.

Der er gode erfaringer med at 
etablere alternative skoleformer/
tilbud for unge, der mistrives i 
folkeskolens normalforløb. Det 
skal undgås, at sådanne tilbud 
udvikler sig i retning af en niveau-
delt grundskole, idet internatio-
nale erfaringer peger på, at det 
cementerer uligheden i uddan-
nelseschancer. Mere overordnet 
peger erfaringerne på vigtigheden 
af at skabe bedre muligheder for, 
at alle unge kan rummes og trives i 
grundskolen. 

 

Væsentlige UTA-erfaringer på 
vejledningsområdet

Generelt er der gode erfaringer med 
følgende elementer i vejledningsind-
satsen overfor udsatte unge:

Væsentlige UTA-erfaringer i 
overgangen fra grundskole til 
ungdomsuddannelserne – med 
særligt fokus på uddannelses-
forløb med særlig støtte

Der er gode erfaringer med at etab-
lere en tilbudsvifte i overgangen til 
ungdomsuddannelserne, hvor der 
er forskellige tilbud til de unge, der 
ikke er parate til eller ønsker at på-
begynde en ungdomsuddannelse.

I relation til oprettelsen af særlige 
tilbud til udsatte unge er det afgø-
rende med en hurtig reaktionstid 
– hvilket fordrer et godt samarbejde 
på tværs af institutions- og forvalt-
ningsgrænser.

Konkrete erfaringer  
fra UTA-projekterne

Målrettet de unge med særlig 
stort behov herfor.

Differentieret vejledning.

De mest udsatte unge opsøger 
sjældent vejledningen af sig selv. 

Opsøgende indsatser.

Tillidsskabende indsatser. 
Vejledningen bygger på, at den 
unge har tillid til vejlederen. 
Dette fordrer, at vejlederen ikke 
opfattes som myndighedsper-
son, men i vid udstrækning fun-
gerer som den unges advokat 
og solidariske/kritiske fortaler.

Vejledningen i relation til 
disse unge må opsøge de 
unge i deres egne miljøer.

Vejledningen bliver først 
meningsfuld og attraktiv i de 
unges perspektiv, hvis den 
adresserer og tilbyder hjælp til 
løsning af problematikker, som 
den unge oplever som relevan-
te og påtrængende. Det fordrer 
en uhyre bred forståelse af 
vejleder-rollen, der rækker 
udover et fokus på uddannelse 
og arbejde. Hjælp til håndtering 
af forhold vedrørende økonomi, 
bolig, familieforhold etc. kan 
være helt afgørende for de 
unges uddannelsesdeltagelse. 

Relevante indsatser – set 
med den unges øjne. 
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Væsentlige UTA-erfaringer i 
overgangen fra grundskole til 
ungdomsuddannelserne – med 
særligt fokus på uddannelses-
forløb med arbejdsperspektiv

Der er gode erfaringer med at 
kombinere uddannelsesforløb med 
ordinært erhvervsarbejde og skole-
forløb i forhold til nogle grupper af 
udsatte og/eller praktisk orientere-
de unge. Positive arbejdserfaringer 
giver de unge selvtillid og identitet 
og får dem til at opleve sig selv som 
’normale’. 

Det er centralt med en direkte kob-
ling mellem det konkrete arbejde, 
de unge udfører og deres uddannel-
sesforløb. Koblingen virker motive-
rende, idet det bliver synligt for den 
unge, hvad man skal med uddan-
nelsen, og at den er nødvendig for 
at fastholde arbejdet (da mester/
arbejdsgiver ellers ser skævt til én, 
som ikke passer sine skoleting).

Der er gode erfaringer med løn-
kompensation til virksomhederne. 
Sammenstød og konflikter i mødet 
mellem virksomhed og den unge 
kan undgås eller minimeres gen-
nem en tæt opfølgning og kontakt 
til virksomheden via støtteperson/
vejleder.

Væsentlige UTA-erfaringer og 
anbefalinger i overgangen fra 
grundskole til ungdomsuddan-
nelserne – med særligt fokus 
på produktionsskolen

Produktionsskolernes beliggen-
hed synes at have en selvstændig 
betydning. Forankringen i et bymiljø 
og et tætte samarbejde med andre 
uddannelsesinstitutioner, som f.eks. 
ungdomsskolen, skaber gode mu-
ligheder for at etablere et attraktivt 
unge-miljø, og mindsker oplevelsen 
af ’special-tilbud’.

Det tætte samarbejde med det lo-
kale erhvervsliv skaber mulighed for, 
at produktionsskoleforløbet senere 
kan føre til læreplads- og uddan-
nelsesforløb.

Det stærke fokus på produktion gør 
arbejdet umiddelbart meningsfuldt 
for eleverne.

Undervisningen og pædagogik-
ken på skolen er præget af at der 
anlægges et ressourceperspektiv 
på de unge. Det synes både at have 
afgørende for de unges selvopfat-
telse og tro på at de kan lykkes 
uddannelsesmæssigt, men er også 
med til at skabe et mere positivt 
billede af produktionsskoleeleverne 
i lokalområdet.

Den hurtige indsats og støtte til 
elever med store problemer med 
at læse og skrive skaber gode mu-
ligheder for, at disse unge senere 
kan gå videre med uddannelse eller 
arbejde.

Kombinationsforløbene med 
erhvervsskolen skaber mulighed 
for mere lempelig overgang fra 
produktionsskolen til det ordinære 
uddannelsessystem. 

Væsentlige UTA-erfaringer og 
anbefalinger i overgangen fra 
grundskole til ungdomsuddan-
nelserne – med særligt fokus 
på EGU

Erfaringerne peger på, at EGU-vej-
lederen bør følge den unge tæt og 
støtte op om arbejdsforløbet særligt 
i starten. Vejlederen skal yderligere 
kunne rykke ud hurtigt, hvis der 
opstår problemer på virksomheden.

Det er væsentligt, at der er et godt 
samarbejde mellem EGU-vejleder 
og virksomheder. Men også mere 
bredt – at der er et godt samar-
bejde mellem de instanser, der 
har berøring med de unge (f.eks. 
jobcenter, produktionsskole, UU-
vejledningen) for at sikre fremdrift 
og kontinuitet i den unges forløb.

På arbejdspladserne bør der være 
medarbejdere, der har særligt fokus 
på og ansvar for den unge og 
som kan støtte op om den unge i 
hverdagen.

Endelig er det centralt, at der 
arbejdes på at skabe gode sociale 
rammer omkring den enkelte unges 
EGU-forløb.
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Væsentlige UTA-erfaringer og 
anbefalinger på ungdomsud-
dannelserne – med særligt 
fokus på det sociale og pæda-
gogiske læringsmiljø

Erfaringerne fra UTA-projekterne, 
og forskningen på området, peger 
på, at stabile klassefællesskaber og 
et godt læringsmiljø (med nær-
værende lærere, der sætter klare 
rammer for undervisningen) virker 
fastholdende. Derfor er det vigtigt 
med et fokus på udvikling af nye 
lærerkompetencer, der rækker 
udover den traditionelle faglærer. 

Der er gode erfaringer med scree-
ningssamtaler ved uddannelses-
start, der kan afdække den unges 
kompetencer og interesser og 
dermed sikre, at den unge får det 
rette uddannelsestilbud.

Der er gode erfaringer med at 
udvikle undervisningens praksisre-
levans og en tæt kobling mellem de 
almene fag og værkstedsundervis-
ningen. 

Kontaktlærerordninger, hvor en læ-
rer har særligt fokus på en mindre 
gruppe elever, synes at kunne spille 
en rolle i forhold til at identificere og 
afhjælpe problematikker, der skaber 
vanskeligheder for den unges ud-
dannelsesdeltagelse, ’i opløbet’. Og 
dermed potentielt modvirke frafald.
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Væsentlige UTA-erfaringer og 
anbefalinger på ungdomsuddan-
nelserne – med særligt fokus på 
praktikplads-problematikken

Erfaringerne peger på det afgø-
rende i et tilstrækkeligt antal prak-
tikpladser såvel i det private som i 
det offentlige til de unge. 

Det er yderligere vigtigt, at uddan-
nelserne forpligter sig på at gå 
aktivt ind i selve praktikplads-søg-
ningen og kontakten mellem den 
enkelte unge og praktikpladsen. 
En del unge finder selve denne 
proces vanskelig, og heri ligger en 
væsentlig barriere for løsningen 
af den samlede praktikplads-pro-
blematik. Ikke mindst de etniske 
minoritetsunge synes at opleve 
dette som en barriere.

Der er gode erfaringer med at ind-
drage andre aktører end erhvervs-
uddannelserne selv i arbejdet med 
at formidle kontakt til arbejdsmar-
kedet – eksempelvis jobcentrene. 
En sådan inddragelse fordrer imid-
lertid fleksibilitet i det tværgående 
samarbejde. 

Væsentlige UTA-erfaringer og 
anbefalinger på ungdomsud-
dannelserne – med særligt 
fokus på mentorordninger

UTA-kommunerne har gode erfa-
ringer med mentorordninger, der 
medvirker til at fastholde de unge i 
deres uddannelsesforløb.

Erfaringen er, at virkningsfulde 
mentorrelationer forudsætter en 
høj grad af tillid og  involvering 
parterne imellem. 

Det konkrete indhold af de for-
skellige mentorordninger varierer 
meget. I den forbindelse peger er-
faringerne på, at strukturerne om-
kring den enkelte mentorordning 

ikke må blive for flydende og vage, 
da begrebet og indsatsen ellers 
risikerer at blive udvandet. Der skal 
den fornødne tid og de fornødne 
rammer omkring forløbene til, at 
mentorerne reelt har mulighed og 
overskud til at ’være der’ for de 
unge og gøre en forskel.

Mere specifikt er der flere eksem-
pler på ordninger, hvor mentor-
funktionen har karakter af ’livsfor-
valter’, der støtter op omkring og 
hjælper den unge med at håndtere 
problemer i relation til økonomi, 
bolig, familie osv. Det vil sige 
livsområder der umiddelbart ligger 
udenfor det uddannelsesmæssige, 
men som har afgørende indfly-

delse på de unges uddannelses-
deltagelse. 

For andre unge er mentorens 
funktion mere snævert knyttet 
til uddannelsen eksempelvis i 
forbindelse med hjælp og støtte til 
praktikpladssøgning.

Grundet den meget brede og dif-
fuse brug af mentorbegrebet er det 
afgørende at afstemme forvent-
ninger mellem mentor og mentee 
omkring indholdet i mentorstøtten.

Der er gode erfaringer med men-
torstøtte i overgangen fra grund-
skolen til ungdomsuddannelse til 
sårbare unge. 
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Væsentlige UTA- erfaringer og 
anbefalinger på ungdomsud-
dannelserne – med særligt 
fokus på psykologordninger

Erfaringerne med psykologordnin-
gerne er gennemgående positive. 
De unge oplever at få hjælp til at 
tackle ellers uoverskuelige pro-
blemer, hvorved deres hverdagsliv 
forbedres betydeligt, ligesom det 
frigør energi til at kunne fokusere 
på skolehverdagen.

For at en psykologordning skal 
kunne føre til en øget grad af 
fastholdelse af de unge i uddan-
nelserne, peger erfaringerne på, 
at en række forudsætninger skal 
være i orden:

Der skal etableres et udbredt 
kendskab blandt underviserne og 
andre involverede til ordningen. 

Der skal være en hurtig og enkel 
visitering til ordningen.

Underviserne på ungdomsuddan-
nelserne – såvel som undervisere 
i overgangstilbuddene – skal have 
opmærksomhed på og kompe-
tencer til at kunne spotte trivsels-
problemer hos unge samt have de 
fornødne redskaber til at kunne 
formidle og ’sælge’ tilbuddet til den 
enkelte unge. 

Psykologordningerne bør have de 
nødvendige ressourcer og fortage 
nødvendige prioriteringer, der kan 
sikre at ventetiden til ordningen 
holdes nede, således at der er 
mulighed for akut behandling, når 
det er påkrævet.

Endelig peger erfaringerne på, at det 
særligt er pigerne, der drager nytte 
af psykologtilbuddene og at det er 
centralt at undersøge, hvad der skal 
til for at udvikle ordningerne, således 
at også drengegruppen i højere grad 
kan få glæde af ordningen. 
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Nogle af årsagerne til de 
vanskeligheder, der er om-
kring unges gennemførsel 
af ungdomsuddannelse, gri-
ber tilbage til grundskolen. 

Nogle af årsagerne til de vanskelig-
heder, der er omkring unges gen-
nemførsel af ungdomsuddannelse, 
griber tilbage til grundskolen. En 
række undersøgelser (Pless, 2009; 
Katznelson, 2007; Andersen, 2005; 
Birch Andreasen m.fl., 1997; Jensen 
m.fl., 1997) peger på, at de unges 
grundskoleerfaringer – fagligt og 
socialt – danner afsæt for deres 
videre forløb i uddannelsessyste-
met. Hvis målet er, at 95 pct. af en 
ungdomsårgang skal gennemføre 
en ungdomsuddannelse, er det 
således vigtigt også  at sætte fokus 
på grundskolens rolle i relation til at 
skabe bedre uddannelseschancer 
for de unge.

Flere projektledere fra UTA-
kommunerne peger på, at det har 
været vanskeligt at mobilisere 
grundskolen. Og en gennemgang af 

UTA-projekterne peger da også på, 
at initiativer i grundskoleregi udgør 
en relativt lille del af de samlede 
initiativer og tiltag. Det hænger sam-
men med, at der i grundskoleregi er 
igangsat en række andre projekter. 
Det  peger dog også på en mere 
generel problematik. En projektleder 
formulerer således bramfrit: ”Det er 
som om folkeskolelærere tror, de 
unge dør, når de forlader folkesko-
len!” Citatet understreger en udbredt 
tendens i uddannelsessystemet; 
ligesom de andre områder i uddan-
nelsessystemet har grundskolen 
en tilbøjelighed til at lukke sig om 
sig selv (jf. Mathiesen m.fl., 2009). 
Det er ofte, som om horisonten 
slutter med udgangen af 9. klasse 
og Folkeskolens afgangsprøve. Og 
heri ligger nok central udfordring i 
forbindelse med 95 pct. målsætnin-
gen. Hvis næsten alle grundskolens 
elever skal fortsætte i ungdomsud-
dannelserne, så må selve perspek-
tivet og horisonten især i de ældste 
klasser åbne sig mod disse ud-
dannelser som en integreret del af 
undervisningshverdagen.

Konkrete tiltag i 
grundskolen

I det følgende beskrives tiltag, der 
er igangsat i grundskoleregi. Der 
er tale om initiativer, der på forskel-
lig vis sætter fokus på mistrivsel 
og ulovligt fravær i grundskolen. 
Ligesom forsøg med udvikling af 
vejledningsindsatsen rettet mod 
unge med ’særligt behov’ spiller en 
central rolle.  

Fokus på unge 
med ”ondt i livet”
Flere kommuner fremhæver på 
baggrund af lokale analyser af fra-
faldet på ungdomsuddannelserne, 
at gruppen af unge med ’ondt i 
livet’ – dvs. unge, som af forskel-
lige årsager mistrives i skolen (og 
mere generelt) fylder i frafalds – og 
ledighedsstatistikkerne (jf. f.eks. 
Skive kommune, 2009, Aabenraa 
kommune, 2009). Det er baggrun-
den for, at man i flere kommuner 
har igangsat projekter rettet mod 
netop disse unge i grundskoleregi. 
I Skive kommune har man f.eks. 

03 
Grundskolens 
betydning 
for det videre 
uddannelsesforløb
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• Det er vigtigt, at der sættes 
fokus på opbygningen og 
vedligeholdelsen af sociale 
fællesskaber i grundskolen.

• Det er væsentligt, at der 
skabes mulighed for at 
etablere tæt vejleder/vok-
senkontakt og støtte for 
de børn og unge, som har 
relativt få andre voksne, 
de kan trække på, når de 
oplever problemer i relation 
til skole, venner, familie mm. 

Erfaringerne 
fra projektet peger på, at

Pjæk og fravær
En anden generel tendens, der 
tegner sig i UTA-kommunerne er, 
at antallet af børn og unge, som har 
et højt ulovligt fravær i grundskolen, 
opleves som et stigende problem. 
Denne problematik har givetvis 
også sammenhæng med mang-
lende trivsel i skolerne. Som en ung 
pige forklarer om årsagen til, at hun 
ofte ’pjækkede’ i grundskolen:

”Jeg var aldrig rigtig glad 
såd’n, andet end når jeg 
kom hjem, men alligevel 
ikke. Det var bare sådan 
en rådden dag. Det var 

igangsat et projekt i grundskolen, 
hvor fokus rettes mod disse unge: 
Projekt ’Ondt i livet’. Projektlederen, 
som har været lærer i mange år, og 
nu fungerer som UU-vejleder, for-
tæller om baggrunden for projektet:

”Jeg oplevede en gruppe 
piger…Jamen, jeg brugte 
bare så meget tid på 
dem. For de havde det 
så skidt, og det var al-
verdens ting. Og hvor 
jeg tænkte, der mangler 
noget i skolesystemet.”  
UU-vejleder, Skive, UTA

Projektets målgruppe er unge piger 
i 7.-9. klasse, som af forskellige 
grunde mistrives pga. mobning, en-
somhed, familiemæssige problemer 
mv. Erfaringen er, at det kan føre til 
skoletræthed og vanskeliggøre de 
unges videre uddannelsesforløb ef-
ter grundskolen (UU-Skive, 2008). 
Projektet har været organiseret på 
den måde, at skolens UU-vejleder 
har etableret en mindre netværks-
gruppe med en gruppe på 10 piger, 
som har mødtes med vejlederen 
ugentligt. Aktiviteterne har omfattet 
samtaler i gruppen, fællesspisning 
og forskellige sociale aktiviteter 
(bowling, svømning mv.). Målet har 
været at skabe et bredere socialt 
netværk for de unge i gruppen, og 
samtidig give de unge redskaber til 
bedre at tackle deres problemer. 

Der er tale om et relativt lille og af-
grænset projekt, men de foreløbige 
erfaringer er gode. Pigerne, der har 

bare alle dagene der var 
dårlige synes jeg. (…)… 
så gider man ikke. Så 
bliver man både skole-
træt og så gider man 
overhovedet ikke at være 
der. Det var også derfor 
jeg aldrig kom. Jeg kom 
aldrig til de timer fordi jeg 
kunne ikke se hvorfor jeg 
skulle være der for jeg 
lærte alligevel ikke noget, 
jeg gad ikke høre efter. 
Alle de hadede mig alli-
gevel. Så kunne det også 
bare være lige meget.”  
Pless, 2009; s. 62 

’Slut med pjæk’
Projektet ’slut med pjæk’ i grund-
skoleregi er en del af Odense kom-
munes UTA-strategi og involverer 
samtlige folkeskoler i Odense. I 
kontrakterne med skolelederne 
fremgår det, hvilke initiativer skolen 
har i gang for at reducere det ulov-
lige fravær. På én skole registrerer 
man f.eks. hvilke elever der ikke 
er fremmødt om morgenen, og 
efterfølgende kontaktes elevernes 
forældre for at indhente informatio-
ner om årsagerne til fraværet. Dette 
har mindsket fraværet markant. 
Andre steder sætter man ind med 
morgenvækning og øget støtte til at 
sikre stabil skolegang. 

Alternativ 8.+9. klasse 
på ungdomsskolen
I Københavns kommune har man 
i ungdomsskoleregi  udviklet et 

været tilknyttet projektet, oplever at 
trives bedre, flere er blevet gladere 
for skolen, og har fået nye venner. 
Ligesom næsten alle oplever at de 
er blevet bedre til at tackle mobning 
og kommentarer. 
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”Det er elever, der har 
mange ressourcer, men 
de har brug for en anden 
skoleform end det, det 
traditionelle skolesystem 
byder på. De profiterer 
ikke af folkeskolens til-
bud. Enten bliver de væk, 
skaber uro, har faglige 
problemer eller noget helt 
fjerde. (…) Det er et stort 
problem, at der ikke er et 
tilbud, der har fokus på 
uddannelse, til den mål-
gruppe. Faren er at disse 
elever kommer i et socialt 
tilbud, fordi der man-
gler et reelt skoletilbud 
til elever i den gråzone. 
Vores opfattelser er, at 
de blot har brug for nogle 
andre rammer at lære i.”   
Jørgen Sams, vejleder tilknyttet 
ungdomsskolens 8+9.klasse 
(Københavns kommunes 
Ungdomsskole, 2008, s. 6-7)

Ungdomsskolens 8.-9. klasse er 
prøveforberedende, og målet er, 
at eleverne tager afgangsprøve i 

mindst et af fagene dansk, mate-
matik eller engelsk. Undervisnin-
gen skal altså modsvare det, der 
ellers foregår i folkeskolen, men 
med plads til anderledes aktiviteter, 
der opleves mere engagerende 
af de skoletrætte unge, så de 
genvinder lysten til at uddanne 
sig. Det kan f.eks. være ekstra 
erhvervspraktik eller brobygnings-
forløb på ungdomsuddannelserne, 
der skal være med til at lette valg 
og overgange. En elev, der har en 
omtumlet skolehistorie – med 7 
skoleskift – bag sig fortæller om 
uddannelsesforløbet:

”Man får lidt mere hjælp 
her, og lærerne forklarer 
tingene flere gange og 
på flere måder. Vi er ikke 
så mange i klassen, og 
derfor er der mere tid til 
eleverne. Vi skal heller 
ikke lære det samme. 
Hvis man f.eks. trænger 
til afveksling, kan man 
komme i praktik.” 
Pige på 8.-9-klasse
(Københavns kommunes 
ungdomsskole, 2008, s. 6-7)

alternativt læringstilbud til de elever, 
som ikke trives i folkeskolens 
ældste klasser, og der har siden 
etableringen i 2007 været stor 
interesse for dette tilbud blandt de 
unge og deres forældre, vejledere 
og sagsbehandlere. Målgruppen 
er unge, der er droppet ud af det 
ordinære skolesystem uden af-
gangsprøver. Der er tale om elever, 
der ”…mangler faglige, sociale 
og personlige kompetencer til at 
opnå fuldt udbytte i folkeskolens 
normalklasse.” Københavns Kom-
munes Ungdomsskole, 2008. 
Og unge, som har særlige behov – 
f.eks. brug for mere tid til indlæring, 
styrkelse af sociale og personlige 
kompetencer, eller som har brug 
for mere voksenkontakt og daglig 
opmuntring. 

Tilbuddet betegnes ikke som 
’specialskole’ – de unge betragtes 
som ’normale’ unge, der blot har 
andre skolebehov, og netop dette 
perspektiv fremhæves som vigtigt 
for den store søgning til projektet. 
De unge kommer ikke til at føle 
sig ’anderledes’ og ’forkerte’ – men 
tilbuddet opleves som en mulighed 
på linje med andre skoletilbud. En 
vejleder, der er tilknyttet projektet, 
beskriver det sådan:
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• En tidlig og forpligtende 
indsats overfor pjæk og 
fravær i grundskolen er af 
stor betydning for arbejdet 
med de unges trivsel (f.eks. 
i form af at det skrives ind 
som en konkret målsætning 
i skoleledernes kontrak-
ter, som man gør i nogle 
kommuner). Det er i den 
forbindelse afgørende at 
forholde sig til årsagerne til 
den unges fravær

• Etableringen af lektieca-
féer på skolen og/eller i 
de miljøer, hvor de unge 
færdes kan forebygge, at 
en gruppe børn og unge 
kommer så langt bagud 
fagligt, at det opleves som 

Opsamling

uoverskueligt for dem at 
indhente det forsømte

• Der er gode erfaringer med 
at etablere alternative sko-
leformer/tilbud for unge, 
der mistrives i folkeskolens 
normalforløb. Det er dog i 
denne forbindelse vigtigt 
at undgå, at sådanne tilbud 
udvikler sig i retning af en 
niveau-delt grundskole, idet 
internationale erfaringer 
peger på, at det cementerer 
uligheden i uddannelses-
chancer. Mere overordnet 
peger erfaringerne på vig-
tigheden af at skabe bedre 
muligheder for, at alle unge 
kan rummes og trives i 
grundskolen 

Væsentlige erfaringer 
og anbefalinger på grundskoleområdet:

• Mere varieret undervisning, 
der f.eks. veksler mellem 
praktisk og boglig læring 
og mere generelt brug af 
forskellige undervisnings-
former/stile

• Tæt lærer- og voksenkon-
takt i undervisningssam-
menhænge

• Anlæggelsen af et ressour-
ceperspektiv i forhold til de 
unge

• At skoletilbuddet opleves 
som ligeværdigt alternativ 
til ordinære forløb, snarere 
end specialtilbud

• Faste rammer – samtidig 
med, at der fastholdes en 
fleksibilitet og rummelighed 
i forhold til de unges livsstil 
(mobiler, musik osv.)

Erfaringerne fra projekterne peger på, 
at centrale elementer i fastholdelsen af udsatte elever er: 

I projektet lægges der vægt på, 
at ekstra tid til den enkelte unge 
er vigtigt, når det drejer sig om 
børn og unge med særlige behov, 
og derfor er der to-lærerordning i 
hele ugeskemaet. Det understreges 
samtidigt som vigtigt, at de voksne 
’vil’ de unge, uanset hvor skævt hver-
dagen kan forløbe, fordi der er tale 
om børn og unge, som kræver ekstra 
vedholdenhed og tålmodighed.

Lektiehjælp
Som nævnt har unge, hvis grund-
skoleforløb har været præget 
af faglige vanskeligheder, ofte 
vanskeligt ved at klare sig i deres 
videre uddannelsesforløb. I flere 
kommuner har man fokus på vig-
tigheden af tidligt at sætte ind 
med støtte og hjælp til disse børn 
og unge. I Herlev har man således 
gode erfaringer med, i ungdoms-
skoleregi, at arrangere lektiecaféer. 
I forbindelse med UTA-projektet 
har man  udvidet projektet. Erfarin-
gen var, at mange elever mødte op, 
men ikke nødvendigvis de særligt 
ressourcesvage elever. Det under-
streger en generel problematik; at 
de frivillige lektiehjælpstilbud ofte 
ikke opsøges af de børn og unge, 
der har størst behov for hjælp. I 
enkelte kommuner har man derfor 
igangsat udviklingsarbejder, der 
skal søge at udvikle lektiehjælps-
tilbud til børn og unge udenfor ud-
dannelsesinstitutionerne, men med 
forankring i de unges nærmiljø 
(f.eks. Odense og Brøndby). 
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I forhold til 95 pct. målsætnin-
gen tiltænkes vejledningen 
en helt central rolle (Regerin-
gen, 2006), og indgår således 
også som en central del af 
UTA-projekterne. 

I det følgende sættes fokus på 
centrale udfordringer i relation til 
vejledningsindsatsen og på hvordan 
man i UTA-kommunerne søger at 
tackle disse. Langt hovedparten 
af UTA-projekternes vejlednings-
indsatser retter sig mod de ud-
satte unge, som er i risiko for ikke at 
gennemføre ungdomsuddannelse. 
I UTA-projekterne, og i de forsk-
ningsmæssige bidrag på området 
(Pless& Katznelson, 2007, Nielsen 
& Katznelson, 2009; EVA, 2007) 
fremhæves et centralt dilemma: 
hvordan kan vejlederen identificere 
og få kontakt til de unge med særligt 
behov for vejledning, som ikke selv 
opsøger den? Og hvordan differen-
tieres vejledningen, så ressourcerne 
rettes særligt mod de unge, der har 
mest behov for den? Dette perspek-
tiv står centralt i forhold til 95 pct. 
målsætningen, ligesom det i flere 
UTA-kommuner udgør et væsent-
ligt indsatsområde. I det følgende 
sættes derfor særligt fokus på den 
differentierede vejledning. 

Den differentierede vejledning 
Behovet for en øget målretning og 
differentiering af vejledningsindsat-
sen er som en klar politisk mål-
sætning (Undervisningsministeriet, 
2009). Dette fokus på de udsatte 
unge udgør en stor udfordring 
for vejledningen og er en opgave, 

der bliver grebet an på mange 
forskellige måder rundt omkring i 
UU-centrene. En nyere evaluering 
af vejledningsindsatsen peger  på, 
at vejledningen ikke i tilstræk-
kelig grad er målrettet unge med 
særlige behov for vejledning (EVA, 
2007, s.11). Det generelle indtryk, 
der tegner sig på baggrund af 
nærværende (og andre) undersø-
gelse er, at der fortsat er usik-
kerhed blandt vejlederne omkring, 
hvordan ’særligt behov’ defineres, 
ligesom diskussioner af hvordan 
prioriteringen af vejledningsres-
sourcerne skal og kan finde sted, 
fortsat præger diskussionerne i 
UU-centrene. Flere steder er man i 
gang med at høste de første erfa-
ringer af forsøg med målretning og 
differentiering af vejledningen. 

Erfaringer 
med udmøntning af den 
differentierede vejledning
Målretningen af vejledningens res-
sourcer mod de udsatte unge fin-
der sted på forskellige måder. Det 
kan være gennem øget ressour-
cetildeling til teams og vejledere, 
der arbejder i områder med lav ud-
dannelsesfrekvens, organisering af 
særlige indsatser i teams, fleksibel 
arbejdstilrettelæggelse, der mulig-
gør differentieret vejledning mv. 

Differentieret 
ressourcetildeling 
Nogle UU-centre har skærpet op-
mærksomheden omkring bestemte 
skoler og ændret ressourcetilde-
lingen tilsvarende, fordi de ud fra 
lokale tal og statistikker har kunnet 

se, hvilke skoler der i særlig grad 
har unge, som enten ikke påbe-
gynder eller ikke gennemfører en 
ungdomsuddannelse. En UU-vej-
leder beskriver hvordan en sådan 
strategi opleves som en brugbar 
metode, fordi det giver vejlederne 
en udvidet forståelse af hvilke 
elever, der har brug for standard-
vejledning, og hvilke der har brug 
for en udvidet vejledning. 

”UU-centeret er tilknyttet 
en masse forskellige 
grundskoler med meget 
forskellig ’uddannelses-
effekt’. Når vi vejledere 
spørger eleverne, om de 
er usikre på, hvad de skal 
vælge, møder vi nærmest 
pr. automatik også en 
masse elever, som egent-
lig er ganske afklarede og 
har god mulighed for at 
hente hjælp andre steder, 
f.eks. hos deres foræl-
dre. Når denne gruppe 
sorteres fra, er der flere 
ressourcer til den gruppe, 
som står med et reelt 
vejledningsbehov. Det har 
blandt andet betydet, at vi 
(i UU-centret, red.) nu har 
ændret skolernes res-
sourcefordeling efter, hvor 
der er flest elever med et 
reelt vejledningsbehov  
Gengivelse af samtale 
med UU-vejleder, Holstebro, UTA

Vejledning 
i udskolingen 
og overgangen til 
ungdomsuddannelserne
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Ungeprofiler
I nogle kommuner målretter man 
vejledningen gennem at udarbejde 
’trivselsprofiler’ for de unge, inden 
de forlader grundskolen. Det kan 
f.eks. ske ved at skolens ’trivsel-
steam’ gennemgår eleverne fra 
6. klasse. Her indgår klasselærer, 
AKT-lærer (Adfærd, kontakt og 
trivsels-lærer), sundhedsplejerske, 
psykolog, UU-vejledere samt andre 
relevante fagpersoner. Her ses på 
elevens trivsel, og på baggrund 
heraf besluttes om der skal iværk-
sættes specielle understøttende 
aktiviteter (f.eks. Odense).  

Man kan også gå videre i bestræ-
belserne på at ’spotte’ de elever, 
der har et særligt vejledningsbehov. 
F.eks. arbejder man i UU Holste-
bro med et journaliseringssystem, 
hvor eleverne allerede i 6. klasse 
tildeles forskellige såkaldte ’op-
mærksomhedskoder’, der dækker 
over en vurdering af, hvorvidt den 
enkelte elev kan siges at være i en 
alderssvarende balance i forhold 
til centrale arenaer i den unges liv: 
skolen, hjemmet, fritiden og fremti-
den. I dette arbejde indgår temaer 
som f.eks. læringsinteresse, social 
trivsel og fremtids-konstruktion, 
og det vurderes, om eleven inden 
for disse områder udviser tegn 
på ikke at være ’alderssvarende’. 
Koderne anvendes så i det videre 
arbejde som indikatorer for, hvilken 
vejledningsindsats der skal til over 
for den enkelte unge. Et klip fra en 
interview-samtale kan give en ide 
om, hvordan det fungerer i praksis. 
Her fortæller en UU-vejleder, der 

arbejder med de unge 16-25 årige, 
om hans oplevelse af opmærksom-
hedskoderne som arbejdsredskab i 
vejledningen:

Interviewer: ”Men hvad 
så i forhold til din vejled-
ning. Er der også op-
mærksomhedskoder på 
det?”

Vejleder: ”Jamen, de 
(unge, red.) kommer jo 
så ind i det her system, 
som vi alle sammen 
arbejder med. Nu er det 
ret nyt, men med tiden vil 
det jo være sådan, at når 
jeg så overtager de unge 
i ungevejledningen, så vil 
der være den her op-
mærksomhedskode, og 
så vil der formodentlig 
også være en journali-
sering, hvor jeg kan gå 
ind og se, hvad har der 
været sat i værk her. 
Hvad er det for en ung, 
jeg får ind i ungevejled-
ningen. Hvor mange res-
sourcer skal der kastes 
ind på banen, kan man 
sige. For der er jo no-
gen, der er selvkørende, 
de skal jo have lov til at 
være det. Det er jo det 
der med, at de jo ikke 
alle sammen skal  have 

tilbudt den samme vej-
ledning. Jeg tror, det 
vil blive en kæmpestor 
hjælp for os, som kun 
sidder med ungevejled-
ning, når det kommer til 
at køre.”
Gruppeinterview, 
UU-vejledere, UTA

Blandt de involverede vejledere er 
det oplevelsen, at arbejdet med 
den differentierede vejledning har 
givet dem en udvidet forståelse af, 
hvilke elever der har brug for en 
standardvejledning, og hvilke der 
har brug for en udvidet vejled-
ning. Og ikke mindst fremstår 
opmærksomhedskoderne som et 
væsentligt overleveringsværkstøj, 
når den unge overgår fra ’skolevej-
ledningen’ til unge-vejledningen’. 
Det understreger betydningen 
af en sammenhængende unge-
indsats med fokus på de sårbare 
overgange. 

Samtidig peger erfaringerne peger 
på, at det er en central udfordring 
at balancere mellem på den ene 
side et øget fokus på de unge, 
der har særligt behov for vejled-
ningog på den anden side ikke at 
opstille for diagnostiske og snævre 
rammer for, hvilke unge der falder 
inden for normalområdet, og hvilke 
der ikke gør. Faren er, at syste-
merne i praksis i sig selv kommer 
til at virke stigmatiserende og ind-
snævrende for normalfeltet, for det 
kan som en indirekte og utilsigtet 



26

konsekvens komme til at medføre, 
at et øget antal unge marginalise-
res, f.eks. bare fordi de ikke følger 
den lige vej igennem systemet. 

En sammenhængende 
vejledningsindsats
Vejledningsindsatser spiller en 
central rolle i UTA-kommunernes 
handleplaner. Indsatserne retter 
sig oftest mod etablering af en 
mere sammenhængende vejled-
ningsindsats – samt tidlig indsats i 
grundskolen. Som det er fremgået 
af denne undersøgelses del I, 
understreger erfaringerne fra UTA-
kommunerne vigtigheden af en 
sådan sammenhængende indsats. 
Ikke mindst i lyset af de senere års 
udvikling i retning af en ret vildt-
voksende underskov af hjælpefor-
anstaltninger og individuelle støtte-
ordninger for udsatte unge. Denne 
udvikling er i udgangspunktet 
positiv, men der mangler generelt 
overblik over og koordinering af de 
mange støtteordninger og tilbud 
til de unge. Uoverskueligheden 
og den manglende koordinering 
indebærer en risiko for, at nogle 
af de allermest sårbare og udsatte 
unge ’tabes’ i grænsefelterne mel-
lem de forskellige professionelles 
arbejds- og ansvarsområder. Set 
fra den unges perspektiv er det 
ligegyldigt, hvor hjælpen kommer 
fra, og hvilken lovgivning den hører 
ind under. Det centrale er, at der 
er en gennemgående professionel 
voksen, som de unge har kontakt 
med og tillid til, og som kan og vil 
hjælpe, når der er brug for det. 

Det kræver en udbygning af 
samarbejdet mellem de forskel-
lige fagpersoner, institutioner og 
forvaltninger, der er involveret i de 
unges liv – og uddannelsesbaner. I 
flere kommuner udgør ønsket om 

en sammenhængende unge- (og 
vejlednings) indsats en vigtig krum-
tap i kommunens UTA-strategi. I 
Odense kommune arbejder man 
således med faste kontaktperso-
ner, der skal sikre en rød tråd i ind-
satsen overfor den enkelte unge. 
Og man har indført et stafetprincip, 
der skal sikre, at den unge ikke 
slippes mellem forskellige aktø-
rer og forløb. I Ålborg kommune 
arbejder man tilsvarende med, hvad 
man kalder håndholdte overgange, 
der tilsvarende sætter fokus på 
vigtigheden af at etablere gode 
overleveringer mellem de forskel-
lige aktører og institutioner.

Opsøgende vejledning
Vejledningen af udsatte unge 
afgrænser sig ikke til grundsko-
len. Også i de unges videre forløb 
spiller vejledningen en central rolle. 
Netop spørgsmålet om at skabe 
– og fastholde – kontakten til de 
sårbare og udsatte unge, tegner 
sig som en central udfordring i 
vejledningsindsatsen. Det bliver 
ikke mindst tydeligt, når de unge 
forlader grundskolen og bevæger 
sig videre ind – og for en del især 
ud af – ungdomsuddannelserne. 
Hvor vejlederne, mens de unge 
stadig er tilknyttet grundskolen, i 
høj grad får kontakt med de unge 
via/på skolen, bliver etableringen 
af kontakt langt sværere her. Dels 
fordi disse unge typisk ikke har 
stabil tilknytning til en ungdoms-
uddannelse, mange flytter rundt 
og kan derved være svære at få 
fat på. Samtidig er erfaringen, at 
disse unge heller ikke selv opsø-
ger vejledningen, og måske endda 
helst undgår vejlederen, og alle de 
spørgsmål om fremtid og uddan-
nelse, der ofte følger i kølvandet 
– tematikker, som kan opleves som 
vanskelige og ømtålelige for de 

unge, der måske har mest brug for 
vejledning. 

I visse UU-centre arbejdes der 
på at målrette vejledningen ved 
organisatorisk at opdele vejlederne 
i teams med særligt fokus på de 
unge med et øget vejledningsbehov 
eller ved at give vejlederne særlige 
ansvarsområder i forhold til, hvilke 
grupper unge de skal fokusere på. 
Et eksempel på det er oprettelsen af 
opsøgende teams OPS i eksempel-
vis UU København. I UU vejlednin-
gen i København er der udover den 
’almindelige’ vejledning også oprettet 
teams med fokusområder – eksem-
pelvis det opsøgende vejlederteam. 
En statusopgørelse peger på, at det 
er lykkedes at få en stor del af de 
unge i gang med ungdomsuddan-
nelse eller i fast arbejde ligesom 
en evaluering af UU-København 
fremhæver de positive erfaringer 
med OPS teamets opsøgende 
indsats i forhold til de mest udsatte 
unge (Rambøll Management 2009, 
s. 30). Vejen går dog ofte over et 
forberedende forløb på f.eks. en 
produktionsskole eller tilbud på den 
kommunale ungdomsskole . 

OPS-teamet supplerer UU-
vejledningens almene tilbud om 
vejledning til unge. Uddannelse er 
hovedperspektivet i OPS-teamets 
vejledning, men med en unge-
målgruppe, der typisk lever et liv 
uden nævneværdig tilknytning til 
skole og uddannelsestilbud, er det 
ofte nødvendigt med længere og 
alternative veje mod uddannelse. 
Tilgangen til de unge er meget an-
derledes end ved den mere ’almin-
delige’ UU-vejledning . Vejlederen 
kan fx have fokus på familier med 
anden etnisk baggrund, kriminali-
tetstruede unge, konfliktløsning og 
vejledning på gadeplan. 
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En anderledes vejlederrolle
De unge kommer typisk ikke af sig 
selv, og det kræver et stort forar-
bejde at opbygge et tillidsforhold, 
der er en forudsætning for, at man 
kan få ’hul igennem’ til de unge, 
også når det handler om uddannel-
sesspørgsmål. Det kan f.eks. være 
at arrangere en fodboldturnering 
eller andre sportsaktiviteter. Arbej-
det minder i en vis grad om opsø-
gende socialt arbejde. Vejlederne 
er meget tilstede på gadeplan i 
lokalområdet og benytter sig af 
uformelle netværk, men vejlederne 
går kun ind i konkrete sager, der er 
relateret til problemer med skole 
og uddannelse. 

Interviewer: Hvad kan 
du som en almindelig 
vejleder ikke ?

Vejleder: ”Det er svært 
at få de unge i tale ad de 
sædvanlige kanaler. Min 
målgruppe kræver også, 
at man bruger mere tid 
på at snakke og holde 
kontakt end du kan til-
lade dig som almindelig 
UU-vejleder. Måden du 
taler med målgruppen 
skal være meget uform-
el. Du skal bruge en 
anden tone. Sideløbende 
skal du også opbygge et 
stærkt uformelt netværk 
som du kan trække på”. 
Ungdommens 
Uddannelsesvejledning 
København, 2009, s. 6

En anden vejleder, der er tilknyttet 
forskellige skoler og har fokus på 
relationsarbejde og vejledning af 
unge med misbrug, fortæller:

Interviewer: Hvorfor kan 
dine unge ikke bruge 
en almindelig vejleder? 
Hvorfor skal de have en 
særlig vejleder?
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Vejleder: ” (…) For en 
stor del er den almin-
delige UU-vejledning 
slet ikke nok, for de har 
ikke andre voksne at 
udveksle med. Det kan 
da godt være, at de lader 
sig skrive ind på en ud-
dannelse, men så er de 
højst sandsynligt ude 
igen efter to måneder. 
(…) Opgaven er hele 
tiden at flytte fokus 
tilbage på uddannelse, 
men med min målgruppe 
kan det være noget 
snørkleri. Jeg skal kende 
deres personlige historie 
før jeg kan hjælpe dem 
rigtigt, og de kan have 
nogle andre ting, som 
skal falde på plads før 
den egentlige vejledning 
kan gå i gang.” 
Ungdommens 
Uddannelsesvejledning 
København, 2009, s.12-13

Tilsvarende erfaringer har man 
gjort sig med et opsøgende vej-
ledningsteam i Skive kommune. 
Her har særligt udvalgte vejledere 
ansvaret for en mindre gruppe af 
udsatte unge. Også her understre-
ges vigtigheden af at få opbygget 
tillidsfulde relationer til de unge. 
Som en vejleder fortæller, så er der 
med unge som disse ikke ’råd’ til 
mange svigt.   

En måde at opbygge en sådan 
tillidsrelation kan ofte – i første 
omgang - handle om at hjælpe 
den unge med at få styr på et 
ofte kaotisk hverdagsliv. Også her 
understreges betydningen af, at 
vejledningen/kontakten (i hvert 
fald indledningsvist) finder sted 
helt andre steder end på kontoret. 

Opsummerende peger erfarin-
gerne med opsøgende vejledning 

på en række nøglebegreber i 
indsatsen overfor de sårbare unge, 
der er i fare for ikke at gennem-
føre en ungdomsuddannelse. Det 
fremstår således som centralt, at 
vejledningsrelationen er baseret på 
tillid. En tillid, der som det fremgår 
ovenfor, kan tage lang tid at op-
bygge, ikke mindst fordi de unges 
hidtidige kontakt med ’systemet’ 
ofte, i de unges perspektiv, opleves 
overvejende negativt – som kontrol 
og (utidig) indblanding. Det sætter 
samtidig fokus på vigtigheden af, 
at vejledningen bevarer sin uaf-
hængighed i forhold til bevilgende 
(og sanktionerende) myndigheds-
instanser, fordi en tættere kobling 
hertil vil underminere det tillidsba-
serede forhold.

Et andet væsentligt perspektiv sy-
nes her at være en villighed blandt 
vejlederne til at anskue vejlednin-
gen i et langt bredere perspektiv, 
end noget, der (i udgangspunktet) 
knytter sig snævert til uddan-
nelse og arbejde. Som det fremgår 
ovenfor, kan vejlederens primære 
opgave i første omgang være at 
hjælpe de unge med at få styr på 
et ofte kaotisk hverdagsliv, før en 
egentlig snak om uddannelse og 
fremtidsperspektiver kan komme 
på banen. Eller det kan handle om 
at opbygge relationer til de unge 
gennem fritidsaktiviteter, der kan 
være med til at bane vejen for, at 
andre perspektiver (såsom uddan-
nelse) senere kan tematiseres med 
de unge. 
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• Erfaringerne peger på, at 
det er væsentligt fortsat 
udvikle på mulige dif-
ferentieringsmetoder i 
vejledningsindsatsen, så 
den i højere grad retter 
sig mod unge med særligt 
behov. Det er dog samtidigt 
afgørende at fastholde det 
almene perspektiv i vejled-
ningsindsatsen. Dels fordi 
alle unge – i forskelligt 
omfang – kan have behov 
for vejledning. Dels fordi et 
ensidigt fokus på udsatte 
unge kan medføre, at vej-
ledningstilbuddet opleves 
stigmatiserende af de unge 

• I forlængelse af differen-
tieringen af vejledningsind-
satsen overfor forskellige 
unge peger erfaringerne på, 
at det fortsat er væsentligt 
at udvikle redskaberne til at 
spotte unge der mistrives, 
eksempelvis via trivselspro-

Opsamling

filer, opmærksomhedspunk-
ter (idet hele taget via en 
systematisering og objekti-
visering af, hvori den unges 
udsathed består)

• Der skal fortsat arbejdes 
i retning af et tættere og 
mere forpligtigende samar-
bejde mellem UU-vejledere, 
(klasse)lærere i grundsko-
len og andre voksne, som 
er involveret i de unges liv 
og uddannelsesvalg

• Det er fortsat også afgø-
rende at sikre sammen-
hængen i vejledningsind-
satsen, særligt i forhold til 
de sårbare unge i overgan-
gene mellem forskellige 
uddannelsestilbud. F.eks. 
i form af ’håndholdt over-
gang’, hvor overgangen fra 
én institution/støtteforan-
staltning mv. sikres gennem 
personlig overlevering

Væsentlige erfaringer 
og anbefalinger på vejledningsområdet:

• Opsøgende indsatser. De 
mest udsatte unge opsøger 
sjældent vejledningen af sig 
selv. Derfor er det vigtigt, 
at vejledningen i relation til 
disse unge opsøger de unge 
i deres egne miljøer

• Tillidsskabende indsat-
ser. Vejledningen bygger 
på at den unge har tillid til 
vejlederen og vejlederens 
hensigter. Dette fordrer, at 
vejlederen ikke opfattes 
som myndighedsperson, 
men i vid udstrækning 
fungerer som den unges 
advokat og solidarisk/kriti-
ske fortaler

• Relevante indsatser  
- set med den unges 
øjne. Vejledningen bli-
ver først meningsfuld og 
attraktiv i de unges per-
spektiv, hvis den adres-
serer og tilbyder hjælp til 
løsning af problematikker, 
som den unge oplever som 
relevante og påtrængende. 
Det fordrer en uhyre bred 
forståelse af vejleder-rollen, 
der rækker udover et fokus 
på uddannelse og arbejde. 
Hjælp til håndtering af for-
hold vedrørende økono

Generelt er der gode erfaringer med følgende elementer 
i vejledningsindsatsen overfor udsatte unge:
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I dag begynder stort set 
alle unge på en ungdom-
suddannelse umiddelbart 
efter grundskolen (Undervis-
ningsministeriet, 2008). 

Men langtfra alle gennemfører. 
Flere undersøgelser viser, at det 
blandt andet skyldes, at en gruppe 
unge ikke er klar til at påbegynde 
ungdomsuddannelse umiddelbart 
efter grundskolen (f.eks. Pless, 
2009; Katznelson, 2007). Der er 
på ingen måde tale om en bestemt 
og ensartet gruppe, men tværti-
mod om et meget bredt spektrum 
af forskellige forhold, der gør sig 
gældende, ofte i et indbyrdes 
samspil. Nogle unge har store 
faglige problemer, andre er præget 
af sociale problematikker, der gør 

det vanskeligt for dem at over-
skue, hvad der skal til for at klare 
en uddannelse, og atter andre har 
væsentlige personlige og/eller 
psykiske problemer. Nogle er vold-
somt skoletrætte og har behov for 
et ’time-out’ fra den institutionalise-
rede hverdag og måske især fra de 
boglige fag, mens andre unge er 
helt i vildrede og måske urealisti-
ske omkring deres job- og uddan-
nelsesperspektiver. Andre igen er 
uafklarede i forhold til deres ud-
dannelsesvalg. I dette kapitel vil vi 
se på nogle af de mange tilbud og 
aktiviteter, der tilsigter at formidle 
en mere lempelig overgang mellem 
grundskolen og ungdomsuddan-
nelserne for unge, der har behov 
herfor. Det er et perspektiv, som 
UTA-kommunerne har været med 

04 
Overgangen 
til ungdomsuddannelserne

til at sætte fokus på, og som også 
udgør en central del af ungepak-
kens initiativer (Regeringen, 2009)

I UTA-projekterne tegner der 
sig 3 hovedaktører inden for det 
etablerede uddannelsessystem, 
nemlig 10. klasse, ungdoms-
skolerne og produktionsskolerne. 
Desuden spiller Erhvervsgrund-
uddannelsen (EGU) en central 
rolle som overgangsforløb til 
en ungdomsuddannelse – eller 
arbejde. I det følgende vil vi se på 
viften af UTA-projekter og andre 
initiativer, der tilbyder alternative 
pædagogiske læringsmiljøer, som 
kan ruste de unge fagligt, socialt 
og personligt med henblik på at 
kunne påbegynde og gennemføre 
en ungdomsuddannelse.



31

Lige siden mellemskolen og 
realeksamen blev afskaffet og 
den 9-årige enhedsskole blev 
gennemført ved skoleloven af 
1975 (Lov om folkeskolen 26. 
juni 1975) har 10. klasse fun-
geret som et tilbud til de unge 
om en ramme til at kvalificere 
sig til ungdomsuddannelse og 
få afklaret med sig selv, om 
og i hvilken retning man gerne 
vil forsøge at komme videre. I 
den nyeste lov om 10. klasse 
(lov nr. 560 af 6. juni 2007) 
betegnes 10. klasse-tilbuddet 
som en mulighed, der særligt 
skal rette sig mod uafklarede 
unge, som efter grundskolen 
har behov for yderligere faglig 
kvalificering og afklaring af 
uddannelsesvalg for at kunne 
gennemføre en ungdomsud-
dannelse. Denne klargøring 
af målsætning er bl.a. kom-
met til udtryk i nye elementer 
i 10. klasse som obligatorisk 
brobygning , en række nye 
fag, der er målrettet mod 
ungdomsuddannelserne, 
og ved forstærkede krav til 
uddannelsesvejledningen. 
Med den nye ungepakke 
skabes der endvidere mulig-
hed for at udbyde 10. klasse 
på erhvervsskoler eller som 
kombinationsforløb mellem 
kommune og erhvervsskole 
(Regeringen, 2009). Mere 
generelt udgør 10. klasse det 
vigtigste og bredest anlagte 
tilbud i overgangen fra grund-
skolen og videre frem, og flere 
af UTA-kommunerne har da 
også arbejdet målrettet med 
at gøre 10. klasses-centrene 
til en dynamo og nøgleaktør 
i relation til arbejdet med 95 
pct.-målsætningen (f.eks. 
Bornholm og Frederikshavn). 

10. klasse

Alle landets kommuner har et 
ungdomsskoletilbud, der sup-
plerer folkeskolen på forskel-
lig vis. Tilbuddet anvendes af 
40 procent af landets unge. 
Ungdomsskolens primære 
målgruppe er de 14-18 årige, 
og typisk er det elever fra 
7. klasse op til 10. klasse, 
der er de flittigste brugere. I 
ungdomsskolen er der tilbud 
om almen undervisning i en 
lang række fagområder, der er 
tilbud om prøveforberedende 
undervisning, specialundervis-
ning og undervisning særligt 
tilrettelagt for unge indvan-
drere i dansk sprog og danske 
samfundsforhold. Ungdoms-
skolerne har en lang tradition 

Ungdomsskolen

Produktionsskolerne tilbyder 
undervisningsforløb, der er 
baseret på praktisk arbejde 
og produktion. Tilbuddet 
gives til unge under 25 år, 
som ikke har gennemført en 
ungdomsuddannelse, og som 
ikke umiddelbart har forud-
sætninger for at påbegynde 
en sådan uddannelse, eller 
har afbrudt en ungdomsud-
dannelse. Tilbuddet skal 
styrke deltagernes personlige 
udvikling og forbedre deres 
muligheder i uddannelsessy-
stemet og på det almindelige 
arbejdsmarked, herunder til 
beskæftigelse i fleksjob, i skå-
nejob eller lignende. Tilbuddet 
skal endvidere bidrage til at 
udvikle deltagernes interesse 
for og evne til aktiv medvirken 
i et demokratisk samfund (jf. 
lovbekendtgørelse nr. 812 af 
15. juli 2004, med de ændrin-
ger, der følger af lov nr. 1454 
af 22. december 2004, lov nr. 
1458 af 22. december 2004 
og lov nr. 428 af 6. juni 2005). 
I de senere år tænkes pro-

Produktionsskolen

UTA-projekter
En betydelig andel af de aktuelle 
UTA-tiltag har fokus på overgan-
gen mellem grundskolen og ung-
domsuddannelserne, og udsprin-
ger primært fra de ovennævnte 
skoleformer/aktører. Tiltagenes af-
sæt er en bred vifte af forskellige 
indfaldsvinkler både som en speci-
fik udfordring eller sammenkoblet 
med andre og meget forskellige 
problematikker som f.eks. jobsøg-
ning, erhvervspraktik, vejledning, 
støtte, læringsformer mv. Det vil 
ikke her være muligt at gennemgå 
alle de forskellige aktiviteter, der er 
relateret til overgangssituationen, 
men i det følgende omtales nogle 
udvalgte typiske projekter, der kan 
illustrere bredden på området. 

for at tilbyde uddannelsestil-
bud til unge, der har svært ved 
at finde sig til rette i folke-
skolens ordinære tilbud. Ikke 
mindst fordi ungdomsskolen 
i højere grad end folkeskolen 
har mulighed for at tilret-
telægge særlige undervis-
ningsforløb (jf. Mørck, 1998). 
Ungdomsskolerne spiller en 
væsentlig rolle i UTA-kom-
munernes indsatser. Og som 
en del af UTA-forsøgene har 
ungdomsskolerne bl.a. udgivet 
et idékatalog, der kort beskri-
ver en række af de tiltag, der 
finder sted i de forskellige 
kommuner i relation til at løfte 
95 pct. målsætningen (US-
Centret, 2008). 

duktionsskolerne i stigende 
grad som brobyggere mellem 
grundskolen og erhvervsud-
dannelserne, bl.a. som udby-
dere af erhvervsgrunduddan-
nelsen (EGU - mere herom 
senere) (Regeringen, 2002; 
Andersen m.fl., 2003, EVA, 
2006).
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I flere UTA-kommuner frem-
hæves det som en central 
udfordring, at man oplever, 
at gruppen af unge, der ikke 
fuldfører grundskolen (og 
dermed ikke tager folkes-
kolens afgangsprøve), er 
stigende. 

En række UTA-projekter har fokus 
på at skabe alternative læringsmil-
jøer for de unge, som af forskellige 
årsager har svært ved at finde sig til 
rette i – og få den nødvendige støtte 
– i folkeskolens ordinære under-
visning. I det følgende opridses 2 
eksempler på sådanne alternative og 
støttende læringsmiljøer, og slutteligt 
fremhæves de generelle perspek-
tiver, der tegner sig på baggrund af 
erfaringerne herfra.

Base 10 på 10. klasse-centret
På Bornholm har man som et 
vigtigt element i UTA-projektet 
etableret et særligt unge-center, 
der samler UU-vejledningen, 10. 
klasse-centret, Uddannelse til unge 
med særlige behov (USB), Almen 
Voksenuddannelse (AVU) og 
Erhvervsgrunduddannelse (EGU). 
Fordelen ved denne konstruktion er, 
at det skaber mulighed for at etab-
lere sammenhængende og fleksible 
overgangsforløb, ikke mindst for de 
udsatte unge. Med denne center-
konstruktion har det f.eks. været 
muligt meget hurtigt at etablere et 
10. klasses-forløb med hovedvægt 
på praktik for en lille gruppe på 4 
unge, der ellers vurderedes i fare 
for at droppe ud af uddannelses-
systemet. Centerlederen fremhæver, 
at hvis man tidligere i UU-regi fik 
en idé om at udvikle et specialtilbud 
rettet mod en særlig gruppe unge, 
skulle man først henvende sig til den 

kommunale skolechef, som så skulle 
kontakte skolelederen for 10. klasse, 
hvorefter sagen skulle behandles i et 
udvalg, før projektet kunne sættes i 
gang. Med den nye organisering skal 
man ikke igennem så mange led og 
på tværs af flere forvaltninger, og 
vejen fra idé til handling er således 
blevet betydelig kortere. Eksemplet 
understreger betydningen af en 
fleksibel kommunal organisering og 
vigtigheden af samarbejde mellem 
de forskellige institutioner og forvalt-
ninger, som er involveret i de unges 
skolegang og uddannelse.

Desuden har man med udgangs-
punkt i 10. klasse-centret som basis 
udviklet et specialtilbud til unge 
under 18 år med diagnoser som 
ADHD, Aspergers syndrom, autisme 
og emotionelle vanskeligheder. 
Eleverne bliver her undervist med 
udgangspunkt i deres individuelle 
faglige niveau, og derudover er en 
del af undervisningen tilrettelagt 
med diverse afklarings- og vejled-
ningsforløb. Målet er at sikre og 
udvikle faglige og sociale kompe-
tencer, som er nødvendige for at få 
et godt voksenliv. Erfaringen fra pro-
jektet er, at de unge i specialtilbud-
det profiterer af at være en del af et 
større ’almindeligt’ ungdomsmiljø.

Akutklasse 
på en ungdomsskole
Et centralt fokus i en del UTA-
projekter er at udvikle tilbud, der 
på forskellige måder kan fastholde 
de unge i en vis tilknytning til ud-
dannelsessystemet, hvis de er på 
vej til at falde fra. En UU-vejleder 
formulerer det således:

”Jeg mener, der skal 
laves nogle tilbud til de 

unge, der vægrer sig 
ved skolen, så der ikke 
bliver givet lov til at have 
huller i sin undervisning. 
Hvis man først får lov til 
at gå hjemme, så bliver 
det svært at komme 
i gang igen. Men det 
kræver også en bredere 
forståelse af uddannelse 
og undervisning.”  
UU-vejleder, projektkoordinator, 
Aabenraa, UTA

Et godt eksempel på dette er et 
UTA-projekt, der er etableret i rela-
tion til ungdomsskolen i Aabenraa 
kommune i form af et skoletilbud 
– den såkaldte ”akutklasse” – der 
fungerer som en opsamlingsmulig-
hed for unge, der falder ud af det 
almindelige skolesystem på 7.- 9. 
klassetrin. Visiteringen sker via 
Børn og Skoleforvaltning, f.eks. ved 
at skolelærere og UU-vejledere 
underretter forvaltningen, hvis en 
ung har meget fravær.  Målet er at 
få samlet disse unge op hurtigt og 
på en imødekommende og flek-
sibel måde og dermed fastholde 
dem i et uddannelsesperspektiv og 
styrke og vedligeholde deres fag-
lige kompetencer, samtidig med at 
der er lettere adgang til vejledning. 
Forløbet i akutklassen er typisk 
af kortere varighed – og målet er, 
at de unge skal være videre i et 
målrettet skole/uddannelsestil-
bud i løbet af et år. Akutklassen 
gennemfører ikke undervisningen 
rettet mod folkeskolens afgangs-
prøver. Her skal eleven videre til 
andre skoletilbud som eksempelvis: 
folkeskoler, ungdomsskolen, fri- og 
efterskoler.

Uddannelsesforløb 
med særlig støtte
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Opsamling

Væsentlige erfaringer og anbefalinger i overgangen 
fra grundskole til ungdomsuddannelserne 
- med særligt fokus på uddannelsesforløb med særlig støtte

• Der er gode erfaringer med 
at etablere en tilbudsvifte i 
overgangen til ungdomsud-
dannelserne, hvor der er 
forskellige valgmulighe-
der og tilbud til de unge, 
der ikke er parate til eller 
ønsker at påbegynde en 
ungdomsuddannelse 

• I relation til oprettelsen af 
særlige tilbud til udsatte 
unge er det afgørende 
med en hurtig reaktions-
tid – hvilket fordrer et godt 
samarbejde på tværs af 
institutions- og forvalt-
ningsgrænser
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Flere UTA-projekter tager ud-
gangspunkt i, at der er en ret 
stor gruppe af unge (drenge), 
som er skoletrætte i en 
sådan grad, at selv de mest 
imødekommende skoletilbud 
er helt uacceptable for dem 
– og det, de ønsker, er helt klart at 
komme ind på arbejdsmarkedet, 
komme i gang med noget prak-
tisk og tjene nogle penge. Men 
arbejdsmarkedet har ikke længere 
mange muligheder at tilbyde for 
unge uden relevante kvalifikationer, 
så den eneste realistiske løsning 
synes at være at en eller anden 
form for midlertidig arbejdstil-
knytning, der samtidig peger frem 
imod oplæring og uddannelse. 
Disse tilbud henvender sig først og 
fremmest til unge, der har forladt 
grundskolen i utide på grund af so-
ciale og faglige problemer, og/eller 
som ikke vurderes at være i stand 
til at gennemføre et traditionelt 
grundforløb på en erhvervsskole. 

Erhvervslivets 10. skoleår
Et UTA-projekt, der henvender sig 
til disse unge, er projektet erhvervsli-
vets 10. skoleår i Odense kommune, 
der er bygget op som en vekselvirk-
ning mellem klasseundervisning og 
arbejde i en virksomhed, og hvor en 
støtteperson følger de unge i deres 
videre forløb ind på f.eks. teknisk 
skole. Hver uge er sammensat af 3 
dages arbejde i en virksomhed og 
2 dages undervisning på en ung-
domsskole (Korsløkke). Arbejdet i 
virksomheden er lønnet praktik, og 
undervisningen på skolen varetages 
af to lærere, der også fungerer som 
kontaktlærere for eleverne gennem 
hele forløbet. Desuden har delta-
gerne en virksomhedsmentor i den 
periode, hvor ansættelsen løber, og 

der er en UU-vejleder til stede på 
ungdomsskolen én dag om ugen. 
Projektet fungerer i høj grad som 
brobygning til EUD, og hovedparten 
af deltagerne er efterfølgende blevet 
lovet en læreplads på deres praktik-
virksomhed. 

Erfaringerne med projektet er gode. 
En opgørelse fra november 2007 
viste, at ud af de 28 elever, der star-
tede på det første forløb, var de 17 
et halvt år efter forløbets afslutning 
i gang med videre uddannelse – 
primært på EUD (DEL, 2007, s.12). 
Projektet fik i 2008 Dansk Bygge-
ri’s uddannelsespris. I en evaluering 
af projektet fremhæves en række 
forskellige faktorer som vigtige for 
projektets succes. For eleverne 
har det stor betydning, at de tjener 
deres egne penge – at de har et ar-
bejde, hvor de har et ansvar, og hvor 
der bliver ’regnet med dem’. Ele-
verne tager det seriøst, at mester vil 
se skævt til dem, hvis de ikke pas-
ser undervisningen på skolen. Og 
samtidig er det af stor betydning, at 
de skal bruge skolefagene i praksis. 
Det gør målet med undervisningen 
synligt og skaber mening med og 
retning på forløbet. Også kontakt-
lærerfunktionen fremhæves som 
et betydningsfuldt bindeled mellem 
skolen og virksomhederne og i 
relation til kontakten til hjemmet, de 
sociale myndigheder, UU-vejledere 
mm. Samtidig fremhæves det dog i 
evalueringen, at der er behov for at 
styrke overgangen til teknisk skole 
og for at styrke kontaktlærer- og 
mentorfunktionen.

På baggrund af erfaringerne fra 
projektet har man nu ansat en 
elev-coach, der efterfølgende skal 
medvirke til at fastholde eleverne på 

EUD gennem relativt tæt opfølg-
ning. Coachen lærer eleverne at 
kende i ungdomsskolen før start på 
teknisk skole og samarbejder med 
kontaktlæreren og studievejlederen 
om at forebygge frafald. Desuden 
opmuntrer coachen eleverne, gør 
opmærksom på støttemuligheder, 
udreder konflikter og hjælper de 
unge med personlige vanskelighe-
der.

Klar til uddannelse
I Skive kommune har man ud fra 
samme tankegang igangsat et UTA-
projekt, der søger at gøre nogle 
af de fagligt svage og skoletrætte 
unge (drenge) mere uddannelses-
parate ved at give dem mulighed for 
at komme ud på arbejdsmarkedet i 
en periode. I projektet kombineres 
det, at den unge er eller kommer 
i arbejde, med en tæt opfølgning 
fra – og i nogle tilfælde også 
undervisning af – en mentor, idet 
en række lokale virksomheder 
lønkompenseres for den udgift, 
der er forbundet med at tage disse 
unge ind. Mentorens rolle er i denne 
forbindelse både at holde den unge 
til ilden og samtidig sikre kontakten 
og dialogen med virksomheden. 

Tiltaget henvender sig til unge, som 
på forskellige måder er udsatte, for-
di de mangler selvtillid, succesople-
velser, evt. har misbrugsproblemer, 
boligproblemer, gæld el.lign. Det er 
unge, som er meget skoletrætte, og 
orienterer sig stærkt mod arbejds-
markedet. Hovedparten af de unge, 
der er tilknyttet projektet, er drenge 
(ca. 70 pct. drenge, jf. interview med 
mentor). De foreløbige resultater fra 
projektet  peger i retning af, at for 
en gruppe skoletrætte unge synes 
erfaringer på arbejdsmarkedet, 

Uddannelsesforløb 
med arbejdsperspektiv
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kombineret med intens mentor-
støtte at kunne fungere som positiv 
afklaring og klargøring til uddan-
nelse. En case fra projektet kan 
illustrere situationen:

Mentoren på projektet 
får kontakt til en dreng, 
som har et temmelig om-
tumlet skoleliv bag sig. 
Han har været omkring 
folkeskolen, ungdoms-
skolen, teknisk skole og 
EGU uden at gennem-
føre noget af det. Også 
hans øvrige liv er præget 
af kaos. Han er alene 
med sin mor, men har 
ikke meget kontakt. Bor 
på et kollegieværelse, 
men er bagud med be-
talingen og har også 
klatgæld flere steder 
og bøder, han ikke har 
betalt. Mentoren starter 
med at hjælpe drengen 
med at få ryddet op i 
hans gæld, lavet afdrags-
ordninger mv. Han tilk-
nyttes produktionsskolen 
med støtte, og efterføl-
gende får han job som 
ungarbejder. I den første 
måneds tid kører men-
toren ham ud til arbejdet 
hver morgen for at være 
sikker på, at han dukker 
op. Men efter en tid er 
han mere selvkørende, 
og der er ikke længere 
behov for daglig støtte. 
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Drengen passer sit arbe-
jde, er glad for det og har 
efterfølgende besluttet 
sig for at begynde på 
teknisk skole.   
UU-Skive, 2008a

Eksemplet illustrerer klart, at pro-
jektet for nogle unge gør en forskel 
og kan fungere som springbræt til 
en ungdomsuddannelse. Mentoren 
på projektet understreger, at gode 
erfaringer på arbejdsmarkedet har 
stor betydning for mange af de 
mest udsatte unge. Her fremhæves 
det som centralt, at man via arbej-
det får adgang til et fællesskab – 
man er ’nogen’, og man kan ’noget’, 
som har en helt anden og tydelig 
mening og relevans end den, der 
er relateret til skolen – ikke mindst 
for unge, som har meget dårlige 
skoleerfaringer. 

Erfaringerne fra projektet er i over-
ensstemmelse med flere undersø-
gelser, der peger på, at mestring-
serfaringer med ”rigtigt arbejde” har 
stor betydning som positiv drivkraft 
i unges livs- og uddannelsesforløb. 
At få succesoplevelser – være god 
til noget og derigennem kunne se 
sig selv som kompetent – synes i 
høj grad at være medvirkende til, at 
disse unge kan udvikle valgkompe-
tence og et fremadrettet uddannel-
ses- og arbejdsperspektiv (jf. Pless 
2009). 

Samtidig er det også tydeligt, at et 
væsentligt element i Skive-projek-
tets succes er tilknytningen af en 
mentor, som hjælper de unge med 
at få styr på et ofte uoverskueligt 
hverdagsliv og løbende støtter de 
unge undervejs på arbejdet og i 
overgangen til en ungdomsuddan-
nelse. Vi behandler mentorordninger 
mere udførligt andetsteds i rap-

UU-Skive, 2008a

Mentorrollen 
i Skive-projektet

porten, men vil her blot opridse de 
mange forskellige arbejdsområder, 
der er tilknyttet en mentorfunktion 
som denne:

motivation via 
personlige samtaler

efterværn, f.eks. aftale 
om daglig kontakt 
i en periode

hjælp til at finde læreplads

aftale mellem den unge 
og en virksomhed

aftaler med 
kontaktlærer/studievejleder

aftaler med 
misbrugskonsulent

møder med familien

morgenvækning

besøg i banken, 
på kommunen, hos udlejer, 
hos politiet, bisidder i ret-
ten, tegning af forsikringer 
mm. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Samtidig fremhæves det som en 
væsentlig styrke ved projektets or-
ganisering, at man (i modsætning til 
på EGU, se senere i denne rapport) 
hurtigt kan få den unge i gang med 
en arbejdsaktivitet. Der er tale om 
et fleksibelt tilbud, som i høj grad 
kan tilpasses den unges behov.
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Opsamling

Væsentlige erfaringer og anbefalinger i overgangen fra 
grundskole til ungdomsuddannelserne - med særligt fokus 
på uddannelsesforløb med arbejdsperspektiv

• Der er gode erfaringer med 
at kombinere kortere uddan-
nelsesforløb med ordinært 
erhvervsarbejde i forhold til 
nogle grupper af udsatte og/
eller praktisk orienterede 
unge. Positive arbejdsliv-
serfaringer giver de unge 
selvtillid og identitet og får 
dem til at opleve sig selv 
som ’normale’. Yderligere har 
det betydning, at de unge, 
mens de er i arbejde, oplever, 
at det har konkrete konse-
kvenser om de kommer eller 
ej – det går eksempelvis ud 
over produktionen, hvis ikke 
de kommer 

• Det er centralt, at der etab-
leres en direkte kobling mel-

lem det konkret arbejde de 
unge udfører og deres ud-
dannelsesforløb. Koblingen 
virker motiverende, idet det 
bliver synligt for den unge, 
hvad man skal med uddan-
nelsen, og at den er nødven-
dig for at fastholde arbejdet 
(da mester/arbejdsgiver 
ellers ser skævt til én, som 
ikke passer sine skoleting)

• Der er gode erfaringer med 
lønkompensation til virksom-
hederne. Sammenstød og 
konflikter i mødet mellem 
virksomhed og den unge kan 
undgås eller minimeres gen-
nem en tæt opfølgning og 
kontakt til virksomheden via 
støtteperson/vejleder
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Produktionsskolerne spiller 
en vigtig rolle som fagligt 
opkvalificerende og afklar-
ende i forløb for unge, som 
har svært ved umiddelbart 
at honorere kravene i det 
ordinære uddannelsessys-
tem. Der er forskel på, hvor 
succesfulde de forskellige 
produktionsskoler er i rela-
tion til at kunne skabe flere 
uddannelsesmuligheder til 
de unge. 

I det følgende sættes fokus på 
Lemvig Produktionsskole, som et 
eksempel på en produktionsskole, 
som har formået, dels at tiltrække 
mange unge elever, dels har etab-
leret et velfungerende samarbejde 
med den lokale erhvervsskole 
omkring kombinationsforløb. 

Produktionsskole integreret 
i by- og lokalmiljøet
I Lemvig har man på ganske få år 
opnået stor succes ved at flytte 
den lokale produktionsskole (som 
samarbejder med UU-Holstebro) fra 
et industrikvarter i udkanten af byen 
ind i bykernen, hvor der er lagt vægt 
på at integrere skolen i bymiljøet 
og skabe forbindelser til byens 
aktiviteter og erhvervslivet. Der er 
fortsat mange elever, som har lang 
transport, men der er også elever 
fra byen, der har mulighed for at be-
nytte sig af ungdomsskolens tilbud 
efter skoletid, og der har udviklet sig 
et tæt samarbejde mellem produk-
tionsskolens og ungdomsskolens 
områder, bl.a. deler man lærere i de 
almene fag som dansk og matema-
tik. ”Det giver en større berøringsfla-

de for de unge, og alle er glade for 
lærerne”, siger produktionsskolens 
forstander, der nu ønsker at gøre 
ordningen permanent. 

Produktionsskolen har også en 
række andre gode samarbejdsre-
lationer i byen. F.eks. leveres der 
jævnligt mad til erhverv i byen og 
ved forskellige arrangementer, og 
der produceres souvenirs til byens 
butikker og turister. Endelig har 
skolen selv et udstillingsvindue og 
salg af egne produkter som tasker, 
smykker o.lign. I det hele taget er 
der fokus på, at skolens netværk 
bliver udvidet og plejet på en måde, 
som er til gavn for eleverne bl.a. på 
den måde, at det gøder jorden for 
at skabe flere praktik- og lære-
pladser. Ifølge forstanderen er der 
sket en betydelig udvikling i byen 
og hele lokalområdet med hensyn 
til befolkningens forestillinger om 
produktionsskolen og eleverne. 
Men det har været en lang og sej 
proces, der handler om igen og 
igen at fortælle de positive histo-
rier om eleverne, deres arbejde 
og udvikling og dermed synlig-
gøre, at eleverne er nogle ganske 
almindelige unge mennesker med 
brug for gode skoleerfaringer for 
at kunne komme videre med deres 
uddannelse og arbejdssøgning. På 
produktionsskolen er der ligeledes 
fokus på at skabe gode overgange 
for de unge, når de har forladt 
produktionsskolen. Alle elever 
bliver således fulgt tre måneder 
efter de forlader skolen, og for de 
fleste foregår det som ’håndholdt 
overgang’ med tæt kontakt til pro-
duktionsskolen. 

Kombinationsforløb 
og samarbejde mellem 
produktionsskole og EUD
I forlængelse af dette er der ind-
gået en samarbejdsaftale med Hol-
stebro Tekniske Skole (HTS) om 
etablering af fælles meritgivende 
kombinationsforløb. De nye forløb 
omfatter elementer fra undervisnin-
gen på både produktionsskolen og 
erhvervsskolen, og de er åbne for 
elever fra begge skoler. Der træf-
fes konkrete aftaler for hele hold 
direkte mellem de personer, de to 
skoler vælger som kontaktpersoner 
(f.eks. vejleder, faglærer, kontaktlæ-
rer eller koordinator):

På HTS fremhæves det gode sam-
arbejde med produktionsskolen. 
HTS har et frafald på omkring 20 
pct., og ifølge skolelederen vil halv-
delen af denne gruppe ikke kunne 
fastholdes i uddannelsen uanset 
hvor mange tiltag der sættes i gang 
på erhvervsskolen. Der er brug for 
ekstra sparring og omsorg omkring 
disse unge for at få udviklet en lyst 
til at lære og en styrke til at kunne 
klare de vanskeligheder, som er 
uundgåelige i ethvert uddannelses-
forløb. Erhvervsskolelederen mener, 
at samarbejdet med produktions-
skolen kan være en løsning i dette 
og mange andre tilfælde, hvor 
eleverne af forskellige årsager ikke 
kan magte erhvervsskolens tilbud 
– og samtidig kan det for elever fra 
produktionsskolen være en åbning 
i retning af en kompetencegivende 
erhvervsuddannelse. Projektet er 
dog stadig i sin indledende fase, så 
egentlige resultater kan der endnu 
ikke udledes. 

Produktionsskolen 
som attraktivt 
uddannelsestilbud
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Samarbejde 
med Taleinstitutttet
Et andet samarbejde, der allerede 
har båret frugt, er et samarbejde 
mellem alle produktionsskolerne 
i Nordjylland (herunder Lemvig 
Produktionsskole) og Taleinstituttet 
i Region Nordjylland. 
Projektet går kort fortalt ud på at 
screene den andel af produktions-
skolernes elever, som vurderes 
at have særlige læse- og/eller 
matematikvanskeligheder. Formå-
let med screeningen er hurtigt at 
afklare, hvem der har behov for 
hjælp, og hvordan den enkelte 
elev bedst muligt kan hjælpes 
med eventuelle vanskeligheder. 
Indsatsen sker gennem produkti-
onsskolernes forstærkede samar-
bejde med Taleinstituttet, som til 
projektet har ansat en særlig stab 
af tale-læsepædagoger, psykolo-
ger og socialrådgiver, der arbejder 
med at teste og hjælpe eleverne 
på produktionsskolerne (Rasmus-
sen & Rasmussen, 2009, s. 7). 
Der tegner sig et positivt billede 
af projektets resultater for udslus-
ningen af elever til uddannelse 
eller arbejde (76 pct.), der ligger 
væsentligt højere end landsgen-
nemsnittet (61 pct.) (Rasmussen & 
Rasmussen, 2009, s. 90). 

Opsamling

Væsentlige UTA-erfaringer og anbefalinger i overgangen fra 
grundskole til ungdomsuddannelserne – med særligt fokus 
på produktionsskolen

• Produktionsskolernes belig-
genhed synes at have en 
selvstændig betydning. For-
ankringen i et bymiljø og et 
tætte samarbejde med andre 
uddannelsesinstitutioner, 
som f.eks. ungdomsskolen, 
skaber gode muligheder 
for at etablere et attraktivt 
unge-miljø. Det mindsker 
oplevelsen af ’special-tilbud’ 
samt minimerer faren for at 
produktionsskoleforløbet 
bliver til et ’dead-end’ forløb, 
der ikke leder den unge vi-
dere til egentlige kompeten-
cegivende uddannelsesforløb

• Det tætte samarbejde med 
det lokale erhvervsliv skaber 
mulighed for, at produktions-
skoleforløbet senere kan 
føre til egentlige kompeten-
cegivende læreplads- og 
uddannelsesforløb

• Det stærke fokus på produk-
tion – og synliggørelse af 
elevernes arbejde gør arbej-
det umiddelbart meningsfuldt 
for eleverne

• Undervisningen og pæ-
dagogikken på skolen er 
præget af, at der anlægges 

et ressourceperspektiv på 
de unge. Det synes både at 
have afgørende for de unges 
selvopfattelse og tro på, at 
de kan lykkes uddannelses-
mæssigt, men er også med 
til at skabe et mere positivt 
billede af produktionsskole-
eleverne i lokalområdet

• Den hurtige indsats og støtte 
til elever med store proble-
mer med at læse og skrive 
skaber gode muligheder for, 
at disse unge senere kan gå 
videre med uddannelse eller 
arbejde

• Kombinationsforløbene med 
erhvervsskolen skaber mulig-
hed for 
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Sæt skub i EGU
Projektet ’Sæt skub i EGU’ er 
egentligt ikke en del af Modelkom-
mune-projektet, men i mange af 
model-kommunerne fremhæves 
projektet som et vigtigt initiativ i 
relation til at indfri 95 pct. –mål-
sætningen, derfor har vi valgt at 
inddrage erfaringerne herfra i denne 
undersøgelse. En vejleder beskriver 
betydningen af EGU således:

”Det, der gør EGU så 
kanongod, det er, at vi 
får nogle mennesker ud 
i den anden ende, nogle 
unge mennesker med 
nogle kvalifikationer, der 
gør, at de kan begå sig. 
Og det kan være, det 
bliver det ene eller det 
andet, de går i gang med, 
men de kan begå sig!”  
EGU-vejleder, Bornholm

EGU-tilbuddet retter sig mod en 
gruppe unge, der ellers har ret 
begrænsede muligheder i relation 
til uddannelse og arbejde. Erfarin-
gen fra UTA-kommunerne er, at 
EGU’ens kombination af praksisori-
enteret uddannelses/arbejdsforløb, 
og støtte og opfølgning undervejs, 
synes at kunne fastholde en gruppe 
unge, der ellers har en uddannel-
seshistorik præget af en række 
uddannelsesmæssige brud og 
nederlag. 

som et vigtigt element i arbejdet på 
at skabe uddannelsesmuligheder 
til flere unge. I en statusopgørelse 
beskrives erfaringerne med EGU 
således:

”Vores erfaringer med 
EGU-eleverne er, at de 
fra at have særlige vejled-
ningsbehov gennemgår 
en positiv udvikling. De får 
mere selvtillid, og bliver 
derved i stand til efter 
uddannelsen at klare sig 
på arbejdsmarkedet og 
i det moderne samfund. 
For disse unge er det at 
få et EGU-uddannelses-
bevis, som at få ”en hue”, 
og måske for første 
gang oplever de at have 
gennemført noget. EGU 
er det vi kalder for en 
hjælperuddannelse inden-
for det valgte fagområde.”  
Næstved kommune, 
beskrivelse af EGU

Alternative 
ungdomsuddannelses-
veje: EGU

Et EGU-forløb

Et EGU-forløb er et 2 årigt indivi-
duelt tilrettelagt uddannelsesfor-
løb, som henvender sig til unge i 
aldersgruppen 16-29 år. Forløbet 
varer normalt 2 år og indeholder 
praktik i offentlig eller privat virk-
somhed kombineret med rele-
vante elementer af eksisterende 
uddannelser. Undervisningsmi-
nisteriet  har i samarbejde med 
KL igangsat et projekt, som skal 
understøtte udbredelsen og kva-
liteten af EGU; ’Sæt skub i EGU’, 
der bla. danner baggrund for 13 
lokale EGU-projekter, samt en 
større informationskampagne om 
EGU. For mere information: 
www.kl.dk

De gode erfaringer
Som sagt fremhæves (Sæt skub 
i) EGU af flere modelkommuner 

Vigtige elementer 
i det gode EGU-forløb
Generelt peges der på flere ele-
menter, der spiller en rolle, i forhold 
til at skabe gode EGU-forløb. 

Tæt opfølgning! 
De unge, der tilknyttes EGU, har 
ofte en række uddannelsesmæs-
sige nederlagserfaringer med 
sig i baggagen, og kun meget 
lidt arbejdspladserfaring. Derfor 
fremhæves det som væsentligt, 
at EGU-vejlederen (som typisk er 
fra UU-vejledningen) – særligt i 
opstartsfasen – følger de unge tæt, 
og støtter op om dem, i den første 
tid på arbejdspladsen. En vejleder 
forklarer det således:

”Ja, jeg følger dem 
meget meget tæt, det 
gør jeg virkelig, fordi 
hvis man ikke følger 
dem meget meget tæt, 
så lykkes det ikke, det 
tror jeg ikke på, fordi det 
er meget i starten, de 
første 3 måneder til et 
halvt år, hvor man virkelig 
ofte skal ud og hjælpe 
med noget.”   
EGU-vejleder, Bornholm

For EGU-vejlederen handler det 
således om at holde tæt kontakt 
til den unge – og til virksomheden 
i de første måneder, for at hjælpe 
med at løse evt. konflikter, der 
måtte opstå undervejs. Samtidig 
er erfaringen, at vejlederrollen 
rækker udover det, der knytter sig 
snævert til uddannelsesforholdet 
og arbejdspladsen. Det kan også 
handle om hjælp til at skaffe sig 
boglig hjælp med økonomi og per-
sonlige spørgsmål. Som en vejleder 
siger: ’Det ligger i vejledningen af 
de der EGU’ere. Der kan du ikke 
bare lægge snittet og sige, det må 
du snakke med nogle andre om.’ 
Som det gør sig gældende i relation 
til mentorfunktionen, som vi har 
beskrevet tidligere, efterspørger de 
unge i høj grad hjælp til at admi-
nistrere deres hverdagsliv (livsad-



41

ministratorer). De har svært ved at 
håndtere og overskue de elementer 
i dagligdagen, der følger med i over-
gangen fra barn til ung og voksen: 
at betale sine regninger, at skaffe 
sig en bolig osv. 

At sprede den gode historie 
og ’sælge varen’
Undersøgelser peger på, at kend-
skabet til EGU ikke er særligt 
udbredt – hverken blandt de unge, 
eller blandt virksomheder (f.eks. 
Rambøll Management, 2009a). 
EGU-vejledere fremhæver da også 
’salgsarbejde’ som en væsentlig del 
af arbejdet med EGU. Det kræver 
en del benarbejde at få kontakt 
til virksomheder. Og en stor del af 
dette arbejde består i at man som 
vejleder ringer og/eller besøger 
virksomheder for at fortælle om 
EGU og høre, om de er interes-
seret i at indgå i et samarbejde. En 
vejleder fortæller:

”Så det er benarbejdet 
og lidt salg, ik’. Og det 
skal man kunne lide. 
Man skal kunne lide at 
sælge varen og de unge, 
ik’.” 
EGU-vejleder, Næstved

Tæt samarbejde 
med virksomhederne 
- og medarbejderne
Arbejdet i en konkret virksomhed 
udgør omdrejningspunktet i EGU-
forløbet, og derfor spiller kontakten 
med virksomheden en central rolle. 
Erfaringen er, at det er vigtigt at 
informere om, hvad det er for en 
ung, de får ud på virksomheden; 
hvad de kan forvente af den unge, 
og hvilke særlige hensyn, der evt. 
skal tages. Det er en information, 
der ikke blot er vigtig at formidle til 
’mester’ – men i høj grad også til 
de medarbejdere, der konkret skal 
samarbejde med den unge. Det 
kræver en vilje hos virksomhederne 
til at påtage sig et socialt ansvar for 
den unge. Et ansvar som mange af 
virksomhederne, erfaringsmæssigt, 
er villige til at påtage sig.

Det sociales betydning
Det spiller en vigtig rolle, at man 
på virksomheden sørger for at 
tage godt imod – og integrerer – 
den unge i arbejdsfællesskabet. 
Betydningen af de sociale ram-
mer som et væsentligt aspekt af 
læringsrummet understøttes af 
flere undersøgelser (f.eks. Pless, 
2009; Elsborg, 2009, Ulriksen, 
m.fl., 2009), og synes ikke mindst 
at gælde for sårbare og udsatte 
unge, der ofte har et svagere 
socialt netværk. Netop dette per-
spektiv er der fokus på i flere af 
EGU-projekterne. I Næstved kom-
mune har man oprettet en såkaldt 
EGU-klub. Idéen med EGU-klub-

ben er at skabe netværk blandt 
de unge og fungere som ramme 
omkring de individuelle forløb. Her 
mødes EGU-eleverne hver anden 
måned til fælles sociale aktiviteter, 
og til diskussion af temaer som 
økonomi og sundhed mm., der 
kan have relevans for de unges 
hverdagsliv.

Andre steder arbejder man på at 
etablere egentlige EGU-hold i for-
bindelse med de unges skoleforløb 
på erhvervsskolerne, fordi elev-
gruppen erfaringsmæssigt kræver 
undervisere med særligt fokus på 
sårbare unge – og som ’vil’ disse 
unge.

Opsamling

Væsentlige erfaringer og anbefalinger i overgangen fra 
grundskole til ungdomsuddannelserne – med særligt fokus 
på EGU

• Erfaringerne peger på, at 
EGU-vejlederen bør følge 
den unge tæt og støtter op 
om arbejdsforløbet særligt i 
starten. Vejlederen skal yder-
lige kunne rykke ud hurtigt, 
hvis der opstår problemer på 
virksomheden

• Det er væsentligt, at der er 
et godt samarbejde mellem 
EGU-vejleder og virksomhe-
der. Men også mere bredt – 
at der er et godt samarbejde 
mellem de instanser, der har 
berøring med de unge (f.eks. 

jobcenter, produktionsskole, 
UU-vejledningen) for at sikre 
fremdrift og kontinuitet i den 
unges forløb

• På arbejdspladserne bør der 
være medarbejdere, der har 
særligt fokus på og ansvar 
for den unge og som kan 
støtte op om den unge i 
hverdagen

• Endelig er det centralt, at der 
arbejdes på at skabe gode 
sociale rammer omkring den 
enkelte unges EGU-forløb

Hvis EGU skal udbygges peger erfaringerne endvidere på 
vigtigheden af, at:

• At der skabes bedre finan-
sieringsmuligheder, f.eks. i 
form af løntilskud til de virk-
somheder der tager EGU-
elever i praktik 

• At flere virksomheder her-
under det offentlige tager 
EGU-elever 

• At der skabes større op-
mærksomhed og viden om 
EGU blandt virksomheder
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Initiativer i ungdomsuddan-
nelserne er en af de centrale 
nøgler til opnåelsen af 95 
pct. målsætningen. I det 
følgende fremdrager vi en 
vifte af eksempler, der kan 
illustrere de vigtigste typer af 
initiativer, der tilsigter at ned-
bringe frafaldet fra ungdoms-
uddannelserne.

Ungdomsuddannelserne skal i sti-
gende grad favne en bred og me-
get forskelligartet gruppe af elever 
(jf. Finansministeriet 2006, s. 70), 
og ude på uddannelserne er den 
en udbredt oplevelse, at andelen 
af udsatte unge blandt eleverne 
har været stigende.  De følgende 
citater fra to erhvervsskole-lærere 
kan illustrere situationen: 

”Vi har de meget 
selvkørende elever, som 
vi kalder dem, hvor de 
er enormt selvstændige, 
når de får en opgave, 
og så kører de bare de-
rudaf, og så kommer de 
selvfølgelig og skal have 
noget vejledning og hjælp 
undervejs, men er meget 
så´n selvkørende. Men så 
synes jeg så også, at vi 
har en større del af unge 
mennesker, som er måske 
mere socialt ustabile. De 
sidste par år, synes jeg, at 
det kulminerer faktisk.”   
Erhvervsskolelærer
/ressourceperson 
– Katznelson 2007, s. 10 .

På uddannelserne oplever lærerne, 
at mange af de unge er ander-
ledes, stiller nye krav, er mere 
socialt og psykisk sårbare mv. end 
tidligere. Det er vanskeligt at vur-
dere, i hvor høj grad dette faktisk 
er tilfældet, da der ikke findes 
forskningsmæssige undersøgel-
ser, der kan afdække dette. Men 
uddannelsesmønstrene har i løbet 
af de seneste 30 år ændret sig 
markant. Langt flere unge søger 
i dag mod de gymnasiale uddan-
nelser end tidligere. Og det stærke 
fokus på Ungdomsuddannelse 
Til Alle betyder, at ungdomsud-
dannelserne i dag skal rumme en 
gruppe elever, der måske tidligere 
gik direkte fra grundskolen og ud 
på arbejdsmarkedet. Det betyder, 
at der kommer nye elevtyper, både 
på erhvervsskolerne og på gym-
nasierne, og det stiller nye krav til 
lærerne, undervisningsformen og 
organiseringen.

I det følgende opdeles de forskel-
lige initiativer i en række fokusom-
råder, men det skal understreges, 
at mange initiativer i større eller 
mindre grad rækker ind over flere 
af disse områder – og måske 
netop derfor opnår en større gen-
nemslagskraft. De valgte fokusom-
råder er:

05 
Tiltag på 
ungdomsuddannelserne

• Fokus på det sociale og 
pædagogiske læringsmiljø 
og lærernes roller

• Fokus på praktikplads-
problemet

• Fokus på mentorordninger 
• Fokus på psykolog-ordninger

De to førstnævnte fokusområder 
drejer sig således primært om at 
tilpasse uddannelserne til eleverne 
og dermed forbedre deres uddan-
nelsesmuligheder –  herunder ikke 
mindst om i højere grad at inklu-
dere ’nye’ elevgrupper og deres 
forskelligheder. I de to følgende 
fokusområder ligger hovedvægten 
på forskellige støtteforanstaltnin-
ger, der kan hjælpe de unge med 
at indgå i uddannelserne. 
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Uddannelsesinstitutionerne 
har en betydelig både økono-
misk og faglig interesse i at 
fastholde de unge i uddan-
nelserne,. 

Det sociale 
og pædagogiske 
læringsmiljø

Fra Undervisningsministeriets 
side er det blevet pålagt ung-
domsuddannelserne at udar-
bejde forpligtende handleplaner 
for, hvordan de vil arbejde med 
en øget fastholdelse af deres 
elever, og senere at dokumentere, 
hvilken effekt der er kommet ud 
af dette arbejde. Kommunale og 
statslige tiltag overlapper således 
til dels hinanden.

Flere undersøgelser peger på, at 
tilrettelæggelsen af det sociale 
læringsmiljø på (erhvervs)sko-
lerne spiller en afgørende rolle i 
relation til at fastholde flere. Især 
understreges betydningen af en 
stabil klassetilknytning, oversku-
elige holdstørrelser, tæt kobling 
mellem de almene fag og værk-
stedsundervisningen og den sær-
lige værdi, som læring gennem 
praksis har for erhvervsskolernes 
elever. Desuden fremhæves 
betydningen af gode lærer-elev 
relationer, at lærerne giver sig tid 
til forklare tingene flere gange, og 
at de giver klare tilbagemeldinger 
på elevernes arbejde og præ-
stationer (Pilegaard Jensen m.fl. 
2009, Ulriksen m.fl., 2009, Pless 
2009, Aarkrog 2007). 

Som eksempler på, hvordan man 
på skolerne arbejder konkret med 
disse perspektiver, beskrives to 
uddannelsestiltag på erhvervs-
skoler, hhv. Skive Handelsskole 
og Hotel- og Restaurationsskolen 
i København. Det er eksempler 
på, aktiviteter, der som en del af 
en samlet indsats kan være med 
til at skabe flere og/eller bedre 
uddannelsesmuligheder for de 
unge (jf. også Pilegaard Jensen 
m.fl. 2009).

Mere end bare en skole-skole
På Skive handelsskole har man 
gennem flere år arbejdet med til-
tag, der sigter på at skabe stærke 
klassefællesskaber og tætte 
lærer-elev relationer på Handels-
skolens grunduddannelse (HG):

”Vi gør fra starten rigtig 
meget ud af at melde ud, 
at vi ikke bare er en skole-
skole. Vi er her altså også 
når klokken slår 13.40, og 
eleverne går hjem. Så det 
fortæller vi dem selvføl-
gelig mange gange.”   
Lærer, HG Skive, UTA

Citatet ovenfor opsummerer, hvad 
der kendetegner holdningen til 
eleverne. En lærer fortæller om 
baggrunden for tiltagene, at mange 
af de unge, der starter på HG, er 
relativt uafklarede omkring deres 
fremtidsplaner – de ved, de skal 
have en uddannelse, men har ikke 
noget klart blik for, hvilket arbejde 
den retter sig mod. Det kan (sær-
ligt i starten) udgøre en hæmsko 
for deres uddannelsesmotivation 
og engagement i undervisningen.

På skolen arbejder man med 
faste stamklasser, idet erfaringen 
er, at eleverne trives med det fæl-
lesskab, som klassen skaber ram-
merne om (jf. undervisningsplan, 
HG, www.skivehs.dk). Og tidligt 
i forløbet søger man at under-
støtte gode klassefællesskaber. 
Det sker bl.a. i form af en intro-
hyttetur på 3 dage for nye elever 
sammen med lærere fra skolen 
og UU-vejlederen. Fokus er her 
på social trivsel. Ligeledes har 
man uddannet en række ’unge-
tutorer’, som skal hjælpe de nye 
elever med at finde sig tilrette på 
uddannelsen . Herudover har man 
på skolen etableret en velfunge-
rende kontaktlærerordning, hvor 



45

kontaktlærerne ikke mindst i star-
ten følger ’deres’ klasser tæt: 

”Førsteårsklasserne, dem 
har vi tre af. Der vil jeg 
sige, at kontaktlærerne er 
ligesom ekstra tæt på. Der 
siger vi: ’de er de helt nye’. 
Vi skal have dem kørt ind, 
og de skal vænne sig til at 
gå på en ungdomsuddan-
nelse. Så vi laver en pointe 
ud af at være i klasserne 
hver eneste dag. Oftest 
underviser vi jo også vores 
egne klasser, og hvis ikke 
vi gør det, så er vi i hvert 
fald derinde i pauserne og 
lige se, er alle ok, trives de, 
og fungerer det, og de har 
vores telefonnumre, og vi 
har deres, så de har sådan 
ret til, de må gerne ringe, 
hvis de har lyst til det. Det 
er selvfølgelig ikke noget, 
der skal misbruges, og 
de skal ikke stå og ringe 
i tide og utide. Og det 
oplever vi aldrig, aldrig, at 

de finder på at gøre. Hvis 
de ringer, så er det fordi 
det virkelig brænder på, 
eller de simpelthen har 
behov for altså lige have 
en voksen til at lytte.”    
Lærer, HG Skive, UTA 

 
Her er altså både fokus på skole-
miljø, elev-lærer relationer, støtte-
funktioner mv. Men samtidig også 
fokus på læringsformer (mulighed 
for at vælge forskellige grundfor-
løbspakker – eksempelvis HG-er-
hverv for de (ofte skoletrætte) ar-
bejdsmarkedsorienterede elever). 
Indsatserne ser ud til at ’virke’. I 
hvert fald er frafaldet på skolens 
HG-grundforløb reduceret mærk-
bart over de seneste år, fra 22 
pct. i skoleåret 2006/2007 til 8,4 
pct. i skoleåret 2008/2009 (jf. tal 
udleveret fra Skive Handelsskole). 
Og understreger således vigtighe-
den af en flerstrenget indsats.

Praksisnær undervisning
Et centralt tema i Københavns 
kommunes UTA-projekter er 
udviklingen af fremgangsmåder, 
der kan rumme elever med svage 
faglige, sociale og personlige 

kompetencer (jf. UTA-handleplan, 
Københavns Kommune). 

I uddannelsesinstitutionernes 
arbejde med en øget fastholdelse 
og gennemførelse betyder det den 
enkelte uddannelses fokus på det 
pædagogiske miljø og herunder 
måden, undervisningen foregår 
på, og måden man forholder sig 
til uddannelsens indhold på. Et 
af eksemplerne er, at man på 
erhvervs-uddannelserne arbejder 
med hvordan man konstruktivt kan 
imødekomme elevernes ønsker 
om at kunne se meningen med 
fagene, og  hvordan uddannelsen 
forbereder dem til den branche og 
det erhverv, som de er på vej imod. 
Netop dette perspektiv står centralt 
i et projekt på HRS (Hotel- og 
Restaurationsskolen) i København. 
På HRS er der meget fokus på 
behovet for praksisnær undervis-
ning. Der udvikles bl.a. grundfor-
løbspakker, som tager hensyn til 
dette perspektiv, og man søger 
på flere måder at skabe tættere 
koblinger mellem de almene fag og 
værkstedsundervisningen.  Samti-
dig arbejder skolen med at sikre, at 
eleverne ikke får en oplevelse af at 
have for meget teoretisk undervis-
ning i starten af forløbet, men netop 
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• Gode lærer-elev relatio-
ner spiller en vigtig rolle i 
forhold til at fastholde de 
unge på uddannelserne. 
Det stiller krav om udvikling 
af nye lærerkompetencer, 
der rækker udover den 
traditionelle faglærer

• Der er gode erfaringer med 
at udvikle undervisningens 
praksisrelevans og en tæt 
kobling mellem de almene fag 
og værkstedsundervisningen 

• Kontaktlærerordninger, hvor 
en lærer har særligt fokus 
på en mindre gruppe elever, 
synes at kunne spille en 
rolle i forhold til at identifi-
cere og afhjælpe problema-
tikker, der skaber vanske-
ligheder for den unges 
uddannelsesdeltagelse, ’i 
opløbet’. Og dermed poten-
tielt modvirke frafald

• Der er gode erfaringer med 

Opsamling

screeningssamtaler ved 
uddannelsesstart, der kan 
afdække den unges kom-
petencer og interesser og 
dermed sikre at den unge 
får det rette uddannelses-
tilbud

• Stabile klassefællesskaber 
virker fastholdende

• Udviklingen af læringsmil-
jøerne og lærernes kompe-
tencer fordrer et pædago-
gisk udviklingsarbejde, der 
er forankret i hele perso-
nalegruppen – og bakkes 
op af ledelsen på uddan-
nelserne

Væsentlige erfaringer og anbefalinger 
på ungdomsuddannelserne – med særligt fokus 
på det sociale og pædagogiske læringsmiljø

lade den praktiske undervisning fyl-
de meget i begyndelsen for at fast-
holde elevernes motivation (HRS 
København, handlingsplan for øget 
gennemførsel, 2008/2009).

Et særligt fokus er der på de tospro-
gede unge – defineret som unge, 
der har et andet modersmål end 
dansk, og elever med flere moders-
mål (Poulsen, 2008) – idet disse ud-
gør omkring 50 pct. af eleverne på 
grundforløbet, og frafaldet er særligt 
højt i denne gruppe. Frafaldet sker 
erfaringsmæssigt først i forløbet, og 
derfor sætter man særligt ind her. 
Som centrale initiativer fremhæves 
bl.a. visitationssamtaler, der ligger 1 
til 2 uger før forløbet. Målet er at få 
de unge til at afklare, hvilke kom-
petencer de har, og dermed sørge 
for, at de kommer ind på de rigtige 
grundforløb i forhold til både deres 
baggrund, deres ønsker og interes-
ser og deres kompetencer. Desuden 
er der også en særlig introduktions-
dag og – som noget meget væsent-
ligt – et introduktionskursus for de 
tosprogede elever før selve uddan-
nelsesstarten, hvor man også tester 
de unges danskkompetencer.

Mere generelt arbejder man også 
på HRS med en udvidet kontakt-
lærerordning, især i forhold til de 
tosprogede unge. Bl.a. mødes de fire 
kontaktlærere og de tosprogede på 
tværs af klasserne en gang om ugen 
for at skabe et fællesskab på tværs. 

”Det er det der med at 
skabe læringsfællesskab 
allerede fra dag 1 med 
eleverne. Ellers tuller de 
bare rundt, og de stille 
og nervøse de kommer 
ikke dagen efter. Det er 
simpelthen for meget for 
dem. Og de tør ikke. Og 

så bliver de bare væk. Så 
vi skaber lidt af et team 
allerede fra dag 1, så 
de har et fællesskab fra 
starten.   
Lærer, HRS København, UTA

Som et resultat af alle disse tiltag 
er det lykkedes at få frafaldet efter 
de første 20 uger reduceret fra 57 
pct. til 28 pct. (Poulsen, 2008). Flere 
af tiltagene på HRS er rettet mod 
tosprogede unge, men erfaringerne 
har mere generel relevans. 
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I forbindelse med de erh-
vervsrettede ungdomsud-
dannelser ligger der stadig et 
helt centralt problem med at 
skaffe tilstrækkeligt mange 
egnede praktikpladser. Prob-
lemet omfatter både at finde 
frem og få adgang til egnede 
praktikpladser og om at give 
hjælp og støtte til at etablere 
en velfungerende kontakt 
mellem de unge og praktik-
virksomhederne.

Hjælp omkring 
praktikpladser 

Forholdene omkring adgangen 
til praktikpladser er et strukturelt 
problem af afgørende betydning. 
For en betydelig del af de unge 
– og især blandt de udsatte unge 
– fungerer udsigten til arbejdsli-
vet som et væsentligt pejlepunkt 
i forhold til deres uddannelses-
motivation. Disse unge har et 
instrumentelt forhold til uddan-
nelserne. Uddannelse anses ikke 
som tiltrækkende i sig selv, men 
er et middel til at få adgang til 
arbejdslivet (jf. f.eks. Pless 2009, 
Hutters 2004). Hermed kommer 
muligheden for at få en læreplads 
til at indtage en helt central rolle. 
Både fordi muligheden for at 
gennemføre uddannelsen står og 
falder med en praktikplads, og 
fordi praktikforløbet fastholder 
perspektivet på arbejdslivet og 
det faglige indhold undervejs i ud-
dannelsen. Det er da også et per-
spektiv, der er blevet fremhævet 
gang på gang i forskellige danske 
undersøgelser omkring unges 
uddannelsesvalg og –muligheder 
(se f.eks. Jensen & Jensen 2005, 

Koudahl 2005). Nogle af de unge 
formår selv at skaffe sig adgang 
til en praktikplads, men for mange 
synes selve det at søge en 
praktikplads at være en nærmest 
umulig udfordring, fordi de er 
usikre på sig selv og deres kvali-
fikationer og dermed er tøvende 
og tilbageholdende i forhold til 
at kontakte en mulig praktikvirk-
somhed. Derfor har de helt oplagt 
brug for hjælp og støtte til at få 
etableret sådanne kontakter. Det 
er et forhold, der i særlig grad gør 
sig gældende for etniske mino-
ritetsunge (jf. f.eks. Katznelson, 
2008). I det følgende beskrives 
tre initiativer, der har fundet sted 
i forbindelse med UTA-projektet i 
Københavns kommune.

Praktikmodul
HRS (i Københavns kommune) 
har oprettet et praktikmodul 
for de elever, som ikke i løbet 
af grundforløbet har fundet en 
praktikplads og har brug for hjælp 
hertil (altså hjælp til at søge eller 
i forbindelse med skolepraktik). 
Ønsket er, at praktikmodulet kan 
skabe øget fastholdelse i over-
gangen fra grundforløb til hoved-
forløb. Andre uddannelsesinsti-
tutioner sætter tilsvarende ind 
for at støtte de unge omkring at 
opnå en uddannelsesaftale. Bl.a. 
indfører Niels Brock jobsøgnings-
kurser, opsøgende indsats overfor 
statslige og private arbejdsplad-
ser mv. 

Hjælp fra jobcenteret
Hjælpen til at komme i kontakt 
med mulige praktiksteder behøver 
imidlertid ikke altid at være for-

midlet af skolerne. I København 
har jobcenteret i Skelbækgade 
eksempelvis taget et betydeligt 
initiativ på dette område. Unge på 
EUD får fra jobcenteret at vide, 
at de kan henvende sig dér og 
få hjælp til at få en praktikplads, 
og tilbuddet gives også til unge 
uden for uddannelsessystemet. 
Og undervejs i praktikforløbet 
etableres ’tæt og håndholdt prak-
tikpladsopfølgning’ for at sikre 
fastholdelse og forebygge frafald. 
(Københavns kommunes UTA-
handlingsplan, s. 48). 

Kommunal 
praktikpladsoversigt
Flere kommuner arbejder med 
at tænke kommunen ind som 
en arbejdsplads, der stiller flere 
praktikpladser til rådighed, og 
dermed tager et aktivt medansvar 
i forhold at sikre etableringen 
af flere uddannelsesaftaler. I 
Københavns kommune arbejder 
man således på at få oprettet 
flere uddannelses-aftaler i kom-
munalt regi. Der sigtes især på 
jobfunktioner som kontorfunktio-
nærer, pædagog-medhjælpere, 
sosu-hjælpere/assistenter m.fl. 
Desuden arbejder man i kom-
munen med at få etableret en 
praktikpladsbørs, der har overblik 
over alle praktikpladser i kommu-
nen. Samtidig arbejder man på at 
få etableret en praktikpladsover-
sigt. Et registreringsværktøj, der 
løbende giver overblik over hvilke 
brancher der mangler elever – og 
om elev- og praktikpladser i de 
enkelte brancher modsvarer be-
hovet for faglært arbejdskraft. 
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• Det er afgørende med 
fokus på etableringen af 
praktikpladser til de unge 
– ikke mindst i lyset af 
udviklingen på arbejds-
markedet. Mulige barrierer 
på arbejdsmarkedet bør 
adresseres og ikke mindst 
er det væsentligt at få de 
offentlige arbejdspladser 
og arbejdsgivere til i højere 
grad at tage ansvar for pro-
blemet omkring manglende 
praktikpladser

• Det er yderligere vigtigt, at 
uddannelserne forpligter 
sig på at gå aktivt ind i 
selve praktikplads-søgnin-
gen og kontakten mel-
lem den enkelte unge og 
praktikpladsen. En del unge 
finder selve denne proces 
vanskelig og heri ligger 
en væsentlig barriere for 
løsningen af den samlede 
praktikplads-problematik. 
Ikke mindst de etniske 
minoritetsunge synes at op-
leve dette som en barriere

• Der er gode erfaringer 
med at inddrage andre 
aktører end erhvervsud-
dannelserne selv i arbejdet 
med at formidle kontakt 
til arbejdsmarkedet – ek-
sempelvis jobcentrene. En 
sådan inddragelse fordrer 
imidlertid fleksibilitet i det 
tværgående samarbejde 

Opsamling

Væsentlige erfaringer 
og anbefalinger på 
ungdomsuddannelserne 
- med særligt fokus 
på praktikplads-proble-
matikken
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Alle UTA-projekterne har 
som del af deres handle-
planer mentorordninger af 
forskellig art. 

Mentorer og andre 
støttepersoner

Vejledningsforskeren Peter Plant 
indkredser mentor-ordningerne 
på følgende måde: 
”Listen er lang og aktivite-
terne forskellige, men de 
fleste kredser om at bruge 
en voksen person som 
støtte og positiv identifi-
kationsfigur for unge eller 
andre i en marginaliseret 
position.” 
Plant, 2007

Denne ’voksne’ kan imidlertid 
nogle steder godt være en ung, 
andre steder er det en ’morfar’ 
el.lign. og atter andre steder 
fremhæves det som centralt, at 
det en fagperson med kendskab 
til uddannelsessystemet. Endelig 
kan funktionen også omfatte fæl-
les handlinger, som at mentoren 
fysisk følger med den unge rundt 
til mulige praktiksteder, offentlige 
instanser eller ud at kigge efter 
mulige steder at bo.

De fleste mentorordninger i for-
bindelse med UTA-projekterne er 
tilbud, som er målrettet til de mest 
udsatte unge. Denne målret-
ning kan på mange måder være 
meningsfuld, men den kan også 
give ordningen en profilmæssig 
slagside, og der er meldinger fra 
flere projekter om, at de unge 

begynder at skamme sig over at 
have en mentor og ikke ønsker, 
at deres forældre får kendskab 
til det, fordi de så muligvis vil 
sætte sig imod det. I det følgende 
forsøger vi at belyse mentor-
ordningerne gennem en række 
illustrative eksempler. Vi har valgt 
at behandle mentorordningerne 
samlet i dette afsnit for ikke at 
skabe overlap og gentagelser. 
Derfor indgår også mentorordnin-
ger, der etableres i overgangen 
mellem grundskole og ungdoms-
uddannelse.

Mentorordninger i 
overgangen fra grundskolen

Der er etableret en række men-
torordninger i regi af ungdomsud-
dannelserne. Men som en del af 
loven om vejledning om valg af 
ungdomsuddannelse og erhverv 
(Bekendtgørelse nr. 704 af 
30.06.2008) er det nu lovpligtigt 
at etablere mentorordninger for 
elever i 9. klasse, som skønnes 
at få særlige vanskeligheder ved 
overgangen til de erhvervsrettede 
ungdomsuddannelser (kap. 6, § 
13 og § 14). Som en del af dette 
skal etableres et samarbejde 
mellem UU og erhvervsrettede 
ungdomsuddannelser, som kan 
medvirke til, at
”…eleven kan have den 
samme mentor i 9. klasse 
og på de indledende dele 
af den erhvervsrettede 
ungdomsuddannelse.” 
§14, stk. 2
I Horsens kommunes UU-
vejledning har man i flere år 

arbejdet med en sådan ordning. 
Målsætningen er, at de unge 
ikke bare får en god afslutning 
på grundskolen, men også får 
støtte i overgangssituationen og 
op til et par måneder efter til de 
er faldet til på ungdomsuddan-
nelsen. Det er UU-vejlederne, der 
spotter frafaldstruede elever og 
yder mentorstøtte. UU-mentoren 
sørger først og fremmest for at 
finde frem til kontaktpersonen fra 
den nye skole og sikre, at eleven 
får en kontakt til denne. Men 
i mange tilfælde kan der også 
være andet og mere, som den 
unge har behov for at få hjælp 
til, og som overgangs-mentoren 
kan være behjælpelig med. De 
forskellige ungdomsuddannel-
ser ved besked om, hvem der 
deltager i ordningen, så de er 
opmærksomme på disse elever 
fra starten. Ordningen har vist 
sig at være meget effektfuld. UU 
Horsens havde i 2008  94 unge 
gennem ordningen, og 84 pct. 
heraf er fortsat i uddannelse – 75 
pct. i en ungdomsuddannelse, de 
øvrige er på en produktionsskole 
eller i 10. klasse (interview med 
projektleder, Horsens). 

I Brøndby kommune har man 
igangsat et mentor-pilotprojekt, 
som omfatter 18 unge i forbin-
delse med overgangen fra 10. 
klasse til en ungdomsuddannelse. 
De unge er udvalgt af lærere fra 
10. klasse (Uddannelsescen-
ter Nygård, UCN). Væsentlige 
faktorer ved udvælgelsen har 
været; stort fravær, skoletræthed, 
problematiske familieforhold, og/
eller lavt fagligt niveau. Grup-
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pen omfatter både etnisk danske 
unge og unge med en anden 
etnisk baggrund.  Mentorerne 
udgør lærere fra UCN, idet man 
har vurderet, at det var vigtigt, at 
de unge blev tilknyttet en voksen 
fra et kendt miljø.

Mentor-forløbene for disse 
unge har været struktureret på 
den måde, at der arbejdes med 
elevprofiler, løbende evalueringer, 
møder mellem mentor og den 
unge, samt mellem mentor og 
ungdomsuddannelsen, alt sam-
men med henblik på at forhindre, 
at misforståelser og større eller 
mindre problemer vokser sig 
store. Endelige skal mentoren – 
for de unge, som fortsætter i en 
ungdomsuddannelse – sørge for, 
at der sker en glidende overdra-
gelse af ansvaret for disse unge 
til ungdomsuddannelsens men-
torer og kontaktlærere. Generelt 
giver de unge udtryk for at have 
haft gavn af den tætte kontakt 
til deres mentor (UCN,. 2009, s. 
6). En opgørelse over de unges 
uddannelsestilknytning viser, at 
12 fortsat er i gang med ung-
domsuddannelse (heraf 4, som 
har skiftet uddannelse undervejs), 
to er i arbejde med uddannelses-
perspektiv, mens 3 er på produk-
tionsskole og 1 er i arbejde uden 
uddannelsesperspektiv (UCN, 
2009, s. 9)

Mentor som en personlig 
støtte og hjælper 
på ungdomsuddannelsen

Ved Skive Handelsskole (som vi 
også har refereret fra tidligere i 

dette kapitel) har man en men-
torordning, der kan tage over i 
de sager, hvor kontaktlærerrollen 
ikke ’rækker’ – der, hvor der er 
tale om mere omfattende støtte. 
En af mentorerne beskriver selv 
sin funktion med følgende ek-
sempler:
”Der skulle virkelig ryddes 
op i den her unge, og det 
var sådan på flere fronter, 
hvor han også, jamen han 
var blevet diagnosticeret 
med en depression, og 
han har nogle selvmords-
forsøg bag sig og har 
egentlig flakket rundt og 
har også haft et stofmis-
brug. Og virkeligt massivt, 
hvor jeg så dels går med 
ham til lægen og siger: 
’Han er tidligere diagnos-
ticeret med depression, 
han tager anti-depressiver. 
Det hjælper ikke. Hvad er 
det lige vi stiller op?’ Hvor 
vi så over tid finder ud af, 
at han har faktisk ikke de-
pression, han har ADHD. 
Så kommer han på ny 
medicin, og det hjælper 
jo så rigtig meget på det. 
Jeg får ham i gang med 
hjælp fra vores UU-vejled-
er omkring kommunen, 
og han får købt seng ind 
og bestik og en gryde. 
Og i en periode over et 
par måneder aftaler jeg 
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så med ham, at jeg ringer 
til ham hver morgen og 
vækker ham, så han kom-
mer i skole og kommer i 
gang. Da vi har gjort det 
i halvanden måneds tid, 
så siger han, ’okay nu er 
jeg kørt ind med medicin, 
og jeg har ro på, og jeg 
har en lejlighed at komme 
hjem til, og jeg har de ting, 
jeg skal have, og jeg har 
fået styr på min boligsi-
kring, så jeg rent faktisk 
også får nogle penge’, og 
han har fået et job. Så han 
kører rigtig, rigtig godt nu. 
Men man kan sige han 
har bare flakket rundt i 
nogle år, så det var helt fra 
bunden af og kørt op.”  
Mentor, 
Skive Handelsskole, UTA

Som nærværende eksempler pe-
ger på, synes mentoren for disse 
unge i høj grad at fungere som 
en form for ’livsforvalter’. Her er 
tale om unge, som helt har mistet 
overblikket over – og styringen 
med – deres liv, og som ikke 
(som langt de fleste unge) har 
familie som kan støtte og hjælpe 
dem med at få styr på de proble-
matikker de kæmper med. 
En mentorordning for nydanske 
unge 

På Teknisk Erhvervsskole Cen-
ter, Frederiksberg (TEC) findes 
en mentorordning, der omfatter 
alle de unge med en ikke-dansk 
etnisk baggrund, der selv ønsker 
at være med, uanset om de kan 
regnes som særligt udsatte eller 
ej. Udgangspunktet for ordningen 
er at mentoren skal hjælpe til, at 
eleven gennemfører grundforløbet 
og fortsætter i uddannelse og i 
en lære/praktikplads (Katznelson, 
2007, s.15). Hjælp til praktikplads-
søgning udgør således et væsent-
ligt element i ordningen. 

Erfaringerne med denne mentor-
ordning er gode. Opgørelser fra 
TEC Frederiksberg viser således at 
frafaldet blandt etniske minoritets-
unge er faldet siden man indførte 
mentorordningen (fra 39 pct. fra-
fald i 2005, til 23 pct. for etniske 
minoritetsunge med mentor i 2007 
– mens tallet for etniske minori-
tetsunge uden mentor ligger på 30 
pct. i 2007) (Katznelson, 2007, s. 
16).

Tallene dokumenterer, at der gennem 
de år, hvor mentorordningen har fun-
geret, er sket en generel reduktion af 
frafaldet, og specielt at der har været 
et mindre frafald blandt de etniske 
nydanskere, der har været med i men-
torordningen, end blandt dem, der har 
holdt sig udenfor. 

De konkrete erfaringer fra pro-
jektet peger dog samtidig på en 
stor variation i omfang og indhold 

af ordningen. Der kan være tale 
om alt fra en meget sporadisk 
kontakt til unge, som i høj grad er 
selvkørende, til langt hyppigere 
og mere omfattende kontakt til 
unge, som på forskellige måder 
kommer på kant med deres ud-
dannelse eller med andre dele af 
deres liv, og hvor mentoren kan 
hjælpe til at redde trådene ud, 
skaffe praktikplads osv. 

Mentorfunktionen skal tilpas-
ses til den enkelte unges behov 
og . forventningerne til hvad 
mentor-relationen indebærer skal 
afstemmes mellem den unge og 
mentoren. Nogle unge skuffes 
over mentor-relationen – fordi 
den ikke lever op til de forvent-
ninger, de oplever at være blevet 
stillet i udsigt. Det skaber frustra-
tioner hos den unge – de oplever 
typisk, at mentoren har for lidt tid 
til dem – eller at mentoren ikke 
kan hjælpe med det, de virkelig 
oplever som et problem: nemlig 
at skaffe sig en læreplads.
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• UTA-kommunernes erfa-
ring er, at mentorordninger 
medvirker til at fastholde de 
unge i deres uddannelses-
forløb

• Virkningsfulde mentor-
relationer forudsætter en 
høj grad af tillid mellem 
den unge og mentoren 
og en høj grad af involve-
ring parterne imellem. Det 
er dermed indholdet og 
karakteren af relationen der 
står centralt i mentorord-
ningerne

• Det konkrete indhold af de 
forskellige mentorordninger 
varierer meget. I den for-
bindelse peger erfaringerne 
på, at strukturerne omkring 
den enkelte mentorordning 
ikke må blive for flydende 
og vage, da begrebet og 
indsatsen ellers risikerer 
at blive udvandet. Der skal 
den fornødne tid og de 
fornødne rammer omkring 
forløbene til, at mentorerne 
reelt har mulighed og over-
skud til, at ’være der’ for de 
unge og gøre en forskel

Opsamling

• Mere specifikt er der flere 
eksempler på ordninger, 
hvor mentorfunktionen har 
karakter af ’livsforvalter’, der 
støtter op omkring og hjæl-
per den unge med at hånd-
tere problemer i relation til 
økonomi, bolig, familie osv. 
Det vil sige livsområder der 
umiddelbart ligger udenfor 
det uddannelsesmæssige, 
men som har afgørende 
indflydelse på de unges ud-
dannelsesdeltagelse 

• For andre unge er mento-
rens funktion mere snævert 
knyttet til uddannelsen 
eksempelvis i forbindelse 
med hjælp og støtte til 
praktikpladssøgning

• Grundet den meget brede 
og diffuse brug af mentor-
begrebet er det afgørende 
at afstemme forventninger 
mellem mentor og mentee 
omkring indholdet i mentor-
støtten

Væsentlige erfaringer og anbefalinger på ungdomsuddannelserne 
– med særligt fokus på mentorordninger

Der er gode erfaringer med 
mentorstøtte i overgangen fra 
grundskolen til ungdomsud-
dannelse til sårbare unge. 
En sådan mentorstøtte 
fordrer imidlertid:

• Et tæt samarbejde mellem 
mentor og lærere på ung-
domsuddannelsen og andre 
involverede voksne, f.eks. 
uddannelsens egen mentor

• • En glidende overdra-
gelse af ansvar fra over-
gangsmentor til uddannel-
sens kontaktperson

• 
• Mentorordninger er nu lov-

pligtige for elever som vur-
deres at have behov herfor 
i overgangen fra 9. klasse 
og videre. Men erfaringerne 
fra projekterne peger på, 
at tilsvarende ordninger er 
ligeså nødvendige for unge 
i 10. klasse, om ikke mere, 
da 10. klasse ofte søges af 
uafklarede og fagligt usikre 
unge
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Psykologisk 
rådgivning

Mange ungdomsuddannelser 
melder, at det store frafald 
ikke kun hænger sammen 
med kulturen på institution-
erne, det sociale og pædago-
giske miljø, de faglige krav på 
uddannelsen, praktikplads-
problemet mv. 

Det handler også om problemer, 
som de unge tager med sig ind 
i uddannelserne, typisk i form af 
psykiske, psykosociale og person-
lighedsmæssige vanskeligheder. 
Mange unge trækkes med så 
store sociale og psykiske proble-
mer i deres øvrige liv, at de har 
svært ved at klare uddannelserne 
og de krav, de stiller dem overfor. 
Det kan resultere i modstand, for-
svar, tilbagetrækning, utilpasset-
hed o.lign., der kan række langt 
ud over, hvad skolen og lærerne 
har forudsætninger og muligheder 
for at håndtere. Disse unge har i 
mange tilfælde ikke det mentale 
overskud til at gennemføre en ud-
dannelse, og problemerne er ofte 
forstærket af tidligere negative 
skoleerfaringer, som har sat så ty-
delige spor, at de unge har særlig 
svært at tro på sig selv i forhold 
til netop de udfordringer, der har 
med skole og uddannelse at gøre. 

Det er oplagt, at de unge, der 
samtidig med uddannelser-
nes krav må slås med sådanne 
personlige problemer, er særligt 
frafaldstruede. Og det er lige-
ledes klart, at skolerne ikke har 
de nødvendige kompetencer og 
ressourcer til at hjælpe dem med 

den psykologiske bistand, der er 
behov for. 

En del kommuner har på forskelli-
ge måder taget denne udfordring 
på sig og igangsat et samarbejde 
med en eller flere ungdomsud-
dannelser, som har mulighed for 
at købe sig til psykologbistand i 
kommunen – eller som det også 
formuleres: at sikre at kommu-
nens tilbud kommer ud dér, hvor 
borgeren er. 

I det følgende refererer vi den 
psykolog-ordning, der i forbindel-
se med UTA-initiativet er ved at 
blive etableret i Odense kommu-
ne, samt en psykolog-ordning fra 
det tidligere Sønderjyllands Amt, 
der nu bliver videreført af Esbjerg 
kommune under UTA-projektet. 

Projekt PUST 
– Psykologisk UngeStøtte i 
Odense
I Odense kommune er man godt i 
gang med at få en psykolog-ord-
ning stablet på benene, idet man 
trækker på de gode erfaringer fra 
det såkaldte PUST-projekt, som 
har været i gang siden foråret 
2008. Et af de primære mål for 
PUST-projektet er at mindske an-
tallet af elever, som ikke fuldfører 
deres uddannelse. Projektet er 
således et tilbud til elever på de 
erhvervsrettede ungdomsuddan-
nelser i kommunen, der har ”be-
gyndende eller lettere psykiske 
vanskeligheder”, og som skolen 
anser for at være frafaldstruede. 
Disse elever er blevet tilbudt 
korterevarende samtaleforløb hos 
tre psykologer, der var ansat på 

projektet, som i øvrigt dækkede 
fem uddannelsesinstitutioner med 
i alt 11.300 årselever. 

NetopNu 
– psykologisk ungestøtte 
på ungdomsuddannelserne 
i Sønderjylland
Tilsvarende gør sig gældende for 
et forsøg med psykologordning 
(NetopNu) på ungdomsuddan-
nelserne i Esbjerg (i alt ca. 7000 
elever). Også her var formålet at 
medvirke til at mindske frafal-
det på ungdomsuddannelserne, 
optimere elevernes udbytte af 
undervisningen og gennem en 
såvel både forebyggende og be-
handlende indsats over for unge 
med psykiske problemer at sikre, 
at de unges psykiske problemer 
ikke udviklede sig til kronisk 
behandlingskrævende lidelser. 
Den har ligesom projekt PUST 
haft tre psykologer tilknyttet og 
har  varetaget en bredere vifte af 
opgaver .

De gode erfaringer
Generelt er erfaringerne med 
psykologordningerne gode. De 
unge oplever samtalerne som 
en stor hjælp, der gør, at de kan 
håndtere deres problemstillin-
ger, og ikke mindst gør, at disse 
problematikker ikke kommer til at 
overskygge hele tilværelsen. 

Og en lærer/ressourceperson 
tilknyttet NetopNU-ordningen i 
Esbjerg beskriver tilsvarende:

”Jeg har en elev lige nu, 
som har problemer på 
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hjemmefronten, og jeg 
fik så fat i en af psykolo-
gerne, som så ringede 
til hende, og der gik tre 
dage, og jeg spurgte: 
”Hvordan har du det?”. 
(Og eleven svarede, red.) 
”Jamen, det er jo fandeme 
kanon! Nu fik jeg jo lige 
løst de der ting, som jeg 
har gået med i så lang 
tid, og det kunne de lige 
fortælle, at jeg skulle gøre 
sådan og sådan.” 
Lærer/ressourceperson 
(Katznelson 2007, s. 52)

I PUST-projektets interne eva-
lueringsrapport foråret 2009 
opsummeres det på baggrund af 
telefoninterview med 38 tilfældigt 
og repræsentativt udvalgte elever, 
at ordningen har været en succes 
og har været med til at fastholde 
en række frafaldstruede unge. 
Hvem bruger projektet – og hvor 
længe?

Der er tale om en relativt lille 
gruppe unge, der har kunnet dra-
ge nytte af psykolog-projekterne. 
PUST-projektet i Odense har i 
alt haft 375 personer igennem 
samtaleforløb fra opstarten i 
marts 2008 til sidste optælling 
i februar 2009 (ud af 11.300 

elever). En tredjedel af de unge 
har været drenge og to tredjedele 
piger. I gennemsnit var der tale om 
fire-fem samtaler med forskellig 
intensitet. Forløbene varede oftest 
omkring tre måneder, men der var 
også tilfælde, hvor det ved den af-
sluttende samtale viser sig, at der 
er grund til at fortsætte. NetopNu-
ordningen er blevet benyttet af ca. 
4 pct. af de unge, der har gået på 
en ungdomsuddannelse i amtet, 
dvs. ialt 286 elever ud af ca. 7.000 
(Katznelson, 2007, s.35). 

Der er samtidig tale om en 
markant skævhed i kønsfordelin-
gen. I Odense benyttes projektet 
primært af piger (2/3), mens kun 
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1/3 af brugerne er drengene. Det 
samme gør sig gældende for psy-
kologprojektet i Esbjerg, hvor be-
nyttes af 72 pct. piger og 28 pct. 
drenge. Der er tale om en køns-
mæssig skævhed, der går igen 
i lignende tilbud, Og det rejser 
spørgsmålet, om drengene ikke 
er så psykisk sårbare, eller om 
der er en række tabuer forbundet 
med at søge psykologhjælp? En 
antagelse er, at drengene oplever 
det som tabuiseret at søge om 
psykologhjælp, og at karakteren 
af den hjælp, man kan søge hos 
en psykolog, er meget verbal og 
dermed i traditionel forstand femi-
niseret. Denne problemstilling er 
formentlig særlig stor blandt unge 
på de teknisk-håndværksmæssigt 
orienterede erhvervsuddannelser, 
hvor kulturen typisk læner sig op 
ad en arbejdspladskultur, hvor 
man traditionelt set ikke snak-
ker følelser, set i modsætning til 
andre skolekulturer, hvor dette i 
højere grad anerkendes som kul-
turelt acceptabelt. Spørgsmålet 
er således hvilke tilbud der kan 
appellere også til drengene?

Hvilke problematikker præger 
de unge, der søger hjælp?
Generelt er erfaringen at det er 
svært at tegne et generelt billede 
af de unge, der benytter sig af 
psykologtilbuddene. Alligevel er 
der dog et mønster i de proble-
matikker, de unge kæmper med. 
Ifølge psykologerne har omkring 
halvdelen af ”sagerne” i PUST-
projektet handlet om sociale 
problemer i familien og de unges 
liv uden for skolen og den anden 
halvdel om selvværds- og ad-
færdsproblemer (især) som følge 
af mobning i tidligere skolefor-
løb. Ikke mindst den vedvarende 
(negative) betydning mobning i 
grundskolen tilsyneladende har 
for de unge, også på ungdomsud-
dannelserne, er kommet bag på 
psykologerne. Og på spørgsmålet 
om, hvad skolerne og uddannel-
serne kan gøre for at mindske det 
store behov for psykologbistand 
hos de unge, er svaret fra en af 
psykologerne, at:

”…der skal gøre noget 
ved mobningen. Det må 
ikke kunne lade sig gøre 
at være udsat for mob-
ning gennem flere år. Jeg 
har meget tit siddet og 
været vred og sur og ked 
af det over de historier, 
som eleverne kommer 
med. Det kan simpelthen 
ikke være rigtigt at elever 
går igennem seks og syv 
år med mobning i skolen.”  
Psykolog, 
PUST-projektet, UTA

Det er således i vid udstrækning 
problematikker der ligger forud 
for tiden på ungdomsuddannel-
sen eller i deres personlige liv 
(ved siden af uddannelsen), som 
de unge kæmper med. Men sam-
tidig peger psykologerne også på, 
at nogle uddannelser er præget 
af skolemiljøer, der let kan slå 
mere sårbare unge ud af kurs:

”Der er jo også nogen af 
uddannelserne, der har 
kulturer med et hårdt 
skolemiljø eller er meget 
fragmenterede, (der er) 
ansvar for egen uddan-
nelse, som nogen elever 
måske ikke er så gode 
til at håndtere, som giver 
dem en yderligere oplev-
else af stress oven i de 
ting som de i forvejen slås 
med.”   
Psykolog, 
PUST-projektet, UTA

Mere generelt kræver det et vist 
mentalt overskud at gennemføre 
en uddannelse, og det er dette 
overskud, som projekt PUST 
kunne hjælpe med at bibringe 
de unge, som netop var ved at 
give op over for uddannelsen på 
grund af begyndende eller lettere 
psykiske problemer. 

Den lettere adgang til psykolo-
gerne synes at medvirke til, at 
mange problemer bliver taget i 
opløbet, inden de får lov til at ud-
vikle sig til så tunge sager, at det 
ikke kan udbedres gennem de op 
til otte samtaler, som kan tilbydes 
gennem projektet. 

Visitering og hurtig indsats
I begge ordninger er erfaringen, 
at det er vigtigt med en enkel og 
direkte visitering. I Odense sker 
visiteringen oftest via den unges 
kontaktperson på uddannelses-
stedet, og i Esbjerg varetages 
visiteringen formelt af studielede-
re eller uddannelsesledere, men 
i praksis er det oftest kontakt-
lærerne, der står for at formidle 
kontakten. En af psykologerne 
understreger i den forbindelse 
vigtigheden af kendskabet til 
ordningen blandt lærere og stu-
dievejledere mm. på ungdomsud-
dannelserne:

”Vi får jo en del henvis-
ninger fra studievejled-
erne. Så vi får en lind 
strøm af henvisninger i 
vores inbox, som vi så 
fanger op der. Så på den 
måde er ordningen en 
stor hjælp til både studi-
evejlederne og de unge. 
Det er unge, som vi ikke 
ville få at se uden projekt 
PUST.”   
Psykolog, 
PUST-projektet, UTA

Samarbejdet med studievejledere, 
lærere og andre kontaktpersoner 
på uddannelserne er således 
centralt. Det er derfor vigtigt, at 
lærernes og andre involveredes 
opmærksomhed skærpes og 
opkvalificeres med henblik på 
at kunne ’aflæse’ tegn på, at der 
er unge, som ikke trives og har 
psykiske problemer. Det er ikke 
nogen nem opgave, og det er 
heller ikke muligt altid at ’gribe’ 
et frafald inden det bliver til en 
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realitet, men som en lærer/res-
sourceperson formulerer det:

”Det kan være lidt svært 
at forudsige, men jeg 
synes både, at mine 
kolleger og jeg selv er 
blevet bedre til at fange 
signalerne. Signaler, 
som hvis de begynder at 
hænge for meget ude 
på gangene, begynder at 
snakke meget sammen. 
Eller fraværet begynder at 
komme ind i billedet. Så 
er de pludselig væk om 
torsdagen, og så er de 
pludselig væk om manda-
gen osv.”    
Lærer/ressourceperson
(Katznelson 2007, s. 55)

Også senere, når psykologforlø-
bet er afsluttet, er det vigtigt, at 
der er voksne kontaktpersoner, 
der løbende kan træde til med 
hjælp og støtte, hvis det bliver 
nødvendigt:

”Studievejlederne er også 
fantastisk gode til at følge 
op på vores arbejde. De 
engagerer sig i eleverne, 
så når vi slipper eleverne, 
kører de jo videre med 
kontaktpersoner..”    
Psykolog, 
PUST-projektet, UTA

Generelt peger erfaringerne på, 
at det er væsentligt med en hurtig 
og smidig indsats. 
Den direkte visitering til psykolo-
gerne fremhæves som væsentlig 
faktor for ordningernes succes, 
ligesom det at psykologsam-
talerne foregår i skoletiden, og 
uden at eleverne får registreret 
noget fravær, er vigtigt. Endelig er 
det vigtigt, at ordningen har været 
gratis og umiddelbart tilgænge-
lig. Den lette og ukomplicerede 
adgang til ordningen har gjort det 

muligt på en selvfølgelig måde at 
medinddrage eleverne i beslutnin-
gen om at tage en snak med en 
psykolog – det har været noget 
helt andet, end hvis der var tale 
om en henvisning til en særlig 
behandling i et andet system og 
med et spørgsmål om betaling.

• Erfaringerne med psyko-
logordningerne er gennem-
gående positive. De unge 
oplever at få hjælp til at 
tackle ellers uoverskuelige 
problemer, hvorved deres 
hverdagsliv forbedres be-
tydeligt, ligesom det frigør 
energi til at kunne fokusere 
på skolehverdagen

For at en psykologordning 
skal kunne føre til en øget 
grad af fastholdelse af 
de unge i uddannelserne, 
peger erfaringerne på, at 
en række forudsætninger 
skal være i orden:

• Der skal etableres et 
udbredt kendskab blandt 
underviserne og andre 
involverede til ordningen 

Opsamling

• Der skal være en hurtig og 
enkel visitering til ordningen

• Underviserne på ungdoms-
uddannelserne – såvel som 
undervisere i overgangstilbud-
dene – skal have opmærk-
somhed på og kompetencer 
til at kunne spotte trivselspro-
blemer hos unge samt have 
de fornødne redskaber til at 
kunne formidle og ’sælge’ 
tilbuddet til den enkelte unge 

• Psykologordningerne bør 
have de nødvendige ressour-
cer og fortage nødvendige 
prioriteringer, der kan sikre, 
at ventetiden til ordningen 
holdes nede, således at der er 
mulighed for akut behandling, 
når det er påkrævet

• Endelig peger erfaringerne 
på, at det særligt er pi-
gerne, der drager nytte af 
psykologtilbuddene og at 
det er centralt at under-
søge, hvad der skal til for at 
udvikle ordningerne, såle-
des at også drengegruppen 
i højere grad kan få glæde 
af ordningen 

Væsentlige erfaringer 
og anbefalinger på 
ungdomsuddannelserne 
– med særligt fokus på 
psykologordninger
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