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Forord
 

Fra mange lærere, ledere og UU-vejledere har vi hørt, at det er vanskeligt at finde frem til et sammenhængende inspira-
tionsmateriale om overgangen mellem folkeskole og erhvervsuddannelserne (EUD). Der savnes ideer, som kan bidrage 
til at flere, især etniske elever, gennemfører en erhvervsuddannelse.

Dette katalog er et sådant materiale. Det videreformidler gode ideer, viden og erfaringer, som lærere, UU-vejledere og 
skoler kan anvende i arbejdet med at fastholde eleverne i overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelserne.

Inspirationen er hentet fra en række forskningsrapporter om overgange, fra interviews med elever og lærere samt fra de 
projekter og forskningsresultater om overgangen fra folkeskole til EUD som forskere og praktikere fremlagde på konfe-
rencen ”Bedre overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse” (NCE konference 13.12.2010).

Endelig præsenteres en idé om at styrke fokusområdet ved at anvende en række indikatorer for den gode overgang. 
Ideen er udviklet og i visse tilfælde afprøvet i udviklingsprojektet Det gode læringsrum og differentiering (se henvisning 
1).

Idekataloget henvender sig til alle inden for ”overgangsprofessionen”, der har interesse i at forbedre overgangen fra 
folkeskole til EUD for eleverne.

Lektor Albert Astrup Christensen, NCE-Metropol.
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Bedre overgang - mindre frafald

Ifølge Danmarks Statistik er frafaldet på erhvervsuddannelserne ca. 33 %. Det største frafald sker inden 
for det første år, mens eleverne stadig går på grundforløbet og især i starten af grundforløbet. På en-
kelte skoler har man registreret et frafald på 30 til 50 % inden for de første 3 til 5 uger. Omkring 60 % af 
de etniske elever gennemfører ikke deres erhvervsuddannelse.

Der er derfor et kæmpe behov for at sætte mere systematisk ind i forhold til overgangen fra grundsko-
len til ungdomsuddannelsen end det sker i dag. Ved at møde de unge med relevante tilbud i overgan-
gen, kan man nedbringe frafaldet markant og sikre flere unge en uddannelse.

En elev, der netop er startet på en handelsskole, siger i et interview, at ”jeg blev allerede klar over, at jeg 
ville have et job i en butik, da jeg gik i 5. klasse”. Pigen havde gået i en erhvervsklasse i folkeskolen med 
reduceret bogligt program og med erhvervspraktik hver eftermiddag. Det havde haft en afklarende og 
udviklende effekt på hende. Hun er en af de unge, der har haft glæde af vejledning om job og karriere 
allerede i folkeskolen.

En af nøglerne til at få flere unge til at færdiggøre en uddannelse er, at de bliver afklarede med hensyn 
til ønsker og forudsætninger for et job. Den afklaring ville kunne fremmes tidligt, hvis man i folkeskolen 
gav uddannelses-, job- og karrierevejledning. Der kan med fordel allerede i folkeskolen arbejdes mere på at tydeliggøre 
værdien i håndværk og praktiske erhverv, som de unge kan uddanne sig til. Det viser en større undersøgelse fra AKF, 
Anvendt Kommunal Forskning, se henvisning 2.

For en del etniske elever har en voksenmentor haft en altafgørende betydning, idet de ikke har kunnet få den nødven-
dige støtte fra deres forældre. Det unikke i mentorordningen er, at den udfylder en vigtig funktion i de unges hverdag. 
Mentoren kan hjælpe de unge med både faglige og sociale problemstillinger, og han/hun kan varetage rollen som de 
unges advokat i forhold til mødet med uddannelsessystemet og kommunen.

Motivationen og forudsætningerne for at tage og gennemføre en uddannelse hænger derfor ikke alene sammen med, 
hvordan uddannelserne er bygget op, eller hvordan skolerne er i stand til at præsentere forskellen på en tømrerud-
dannelse og en kokkeuddannelse. Årsagerne kan også ligge i familierne, i grundskolen, i utilstrækkelig vejledning og i 
manglende relevante og realistiske tilbud i overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelse.

På den baggrund har vi derfor sammenfattet følgende fire temaer:

  Skab relevante, tidlige og fleksible tilbud i overgangen

  Skab sammenhæng og enkelthed i vejledningen og mentorordningen fra start til slut

  Styrk samarbejdet mellem institutioner, lærere, ledere og forældre i overgangen

  Skab det gode helhedsorienterede og praksisnære lærings- og undervisningsmiljø på EUD

Disse temaer vil blive uddybet i det følgende. Men først en kort beskrivelse af eleverne:
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Forskellige elever – forskellige overgange

Alt tyder på, at det er nødvendigt med en forståelse af unges overgangsprocesser som noget, der 
foregår over langt længere tid end tidligere antaget, og noget der foregår langt mere pendullignende, 
dvs. med skift mellem forskellige uddannelser, praktisk afprøvning og uddannelse. Selve ungdomstiden 
er ekspanderet til at være en selvstændig og langstrakt livsperiode, hvor de unge gennemløber en lang 
række udviklings- og modningsprocesser.

En elev siger eksempelvis herom:

”Lige efter folkeskolen startede jeg med at arbejde, faktisk fordi jeg gerne ville tjene penge. Det gjorde 
jeg i lang tid, inden jeg fik interesse for at gå i skole igen. Jeg har altid villet prøve en masse ting, inden jeg 
vælger. Men jeg vil ikke starte forfra igen. Jeg har giver mig god tid” (Jan, 26 år, elektrikerelev).

Vendepunktet ses ofte, som i Jans tilfælde, i mødet med arbejdslivet. Jan fik mulighed for at afprøve 
sine ønsker og kompetencer på praktisk vis.

Den mulighed får mange unge desværre ikke. En del unge tager hurtige valg. En elev siger: ”Min lærer 
sagde, at jeg skulle komme hurtigt i gang med en uddannelse. Så jeg tænkte, at jeg skulle vælge et eller 

andet. Så jeg tog en tur på teknisk skole, men selv efter det vidste jeg ikke, hvad jeg ville; om jeg ville videre på en anden 
teknisk skole, eller om jeg ville på htx…”.

Det presser de unge, når de ikke kan få tid til at overveje deres valg, sagde ungdomsforskeren Noemi Katznelson, DPU, 
på en konference i december 2010 om overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne (se henvisning 3). For 
mange unge er valget af uddannelse en del af en modningsproces, som snildt kan tage op til 20 år, fortsatte Noemi 
Katznelson.

Hun påpegede desuden, at individualiseringen er blevet en præmis for de unges selvforståelse og positionsmuligheder. 
Fra systemets side italesættes den unges problemer med at vælge i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, 
som mangler hos den enkelte unge, eksempelvis som ”manglende valgkompetence”, med en underbetoning af uddan-
nelsessystemets rolle som aktiv og nødvendig medspiller i relation til at få afklaret og afprøvet forudsætninger og ønsker 
hos den unge. Vi har et uddannelsessystem, der i den grad forudsætter, at eleverne kan vælge selv og disciplinere sig 
selv. Store klassekvotienter, mødet med traditionelle undervisningsformer og lærerfri undervisning er med til at skabe 
problemerne.

Alle erfaringer peger desuden på, at de kulturelle og sociale forudsætninger og opvækstvilkår har endog særdeles stor 
betydning for de unges uddannelseschancer og muligheder for at tage et valg.

Især de ikke–boglige elever og eleverne med anden etnisk baggrund end dansk har svært ved at ”gå i dagens skole eller 
ungdomsuddannelser”, dvs. agere som kompetente elever. Elever, der har svært ved at gå i dagens meget boglige skole, 
beskrives hurtigt som elever, der er dårligt tilpassede (dum, doven og ikke–klog). Det er vigtigt, at skolen møder disse 
elever med anderledes undervisnings- og arbejdsformer, som eksempelvis indeholder praktisk afprøvning af kompeten-
cer og muligheder.

Mange unge er skoletrætte. Almindelig gammeldags skoletræthed er et større problem, end man normalt forestiller sig. 
Det er vigtigt, at folkeskolen og ungdomsuddannelserne indrettes, så også disse unge får en positiv oplevelse af at gå i 
skole og får erfaringer med, at de ”kan noget” og får anerkendelse herfor.

I det følgende beskrives mere indgående, hvordan man kan gøre dette ud fra de fire temaer.
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 Skab relevante, tidlige og fleksible tilbud i overgangen

Der er et stort behov for at kunne tilrettelægge og organisere mange forskelligartede relevante veje i overgangen fra 
grundskole til erhvervsuddannelserne.

Erfaringerne peger på, at det har været udviklende og afklarende for en del praktisk orienterede elever, at de meget tid-
ligt i deres skoleforløb har fået indsigt i ungdomsuddannelserne og især i de praktiske uddannelser inden for erhvervs-
uddannelsesområdet. Det må derfor anbefales at skabe et tidligt kendskab til erhvervsuddannelserne helt nede fra 4.-5. 
klasse, eksempelvis via afprøvning og ophold i lokale virksomheder.

Virksomhedsadoption Nørremarksskolen i Vejle har siden 2004 ladet skoleklasser samarbejde med forskellige 
virksomheder i skolens nærområde. En proces som skal foregå helt fra 1. klasse og op til afgangsklassen. Virksom-
hedsadaption betyder, at skoleklasserne bliver tilknyttet en virksomhed, der introducerer eleverne til, hvad det vil 
sige at gå på arbejde, og til fremtidige erhvervsmuligheder. På den måde får eleverne et indblik i arbejdsmarke-
det. Sigtet med virksomhedsadoption er at ruste eleverne til overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. 
Eleverne mødes minimum to gange årligt med samarbejdspartnerne i virksomhederne. Virksomhederne spænder 
bredt – alt fra et energifirma over Lego til et plejehjem. (Se henvisning 3).

For andre elever har erhvervsklasser i folkeskolen med reduceret bogligt program og med erhvervspraktik hver 
eftermiddag haft en afklarende og udviklende effekt. Undervisningen er for eksempel blevet organiseret og plan-
lagt på følgende måde på Bavnebakkeskolen i Støvring, der netop har haft fokus på en tættere kobling mellem 
praktik og skole:
•	 Undervisning om formiddagen.
•	 Praktik om eftermiddagen.
•	 5 uger i fuldtidspraktik i 40–50 praktikvirksomheder.
•	 Virksomhedsbesøg.
•	 Lejrskole med kulturelt og udfordrende indhold.
•	 Hytteture.
•	 Fokus på læringsstile.
•	 Fokus på succes, ikke på fejl.
•	 Udgangspunkt i, hvad den enkelte elev er god til.
•	 Accept af uddannelsesvalg - hvis det skønnes opnåeligt.
•	 Praktik efter behov.
•	 Udnyttelse af alle relevante tilbud (brobygning, skoleophold etc.).
•	 To lærere i alle timer.
(Se henvisning 4 om Bavnebakkeskolen i Støvring).

Det gode fleksible forforløb Erfaringerne peger på, at mange unge – ikke mindst de etniske – har behov for at 
bruge længere tid på at afklare sig. Det må derfor anbefales at skabe mere rummelighed, tid og afprøvningsmu-
ligheder i overgangen, så ikke mindst de etniske unge får mulighed for at afprøve kompetencer og forudsætnin-
ger.

Projektet ”Det gode forforløb” var tilrettelagt med sigte på at skabe sådanne muligheder. Projektet blev planlagt 
og tilrettelagt i et tæt samarbejde mellem SOSU, teknisk skole og handelsskolen. Hver skoleform tilrettelagde 
et forforløb, som afspejlede den enkelte skoles karakteristika, som eleverne så kunne vælge imellem. Elevernes 
behov og ønsker blev afdækkes i mødet med kontaktpersonen eller underviseren på den institution, hvor eleven 
ønskede at afprøve sine kompetencer. Alle elever fik en ”tryghedspakke”, som indeholdt en omhyggelig beskri-
velse af, Hvem skal jeg møde? Hvad skal jeg lave? Og hvordan finder jeg ud af, hvad der passer bedst til mig?

På alle skoler var der en særlig kontaktperson, som tog hånd om den enkelte elev.
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•	 På teknisk skole bestod forløbet af et miks af elementer fra forskellige grundforløb. I evalueringsrapporten hed-
der det: ”Nogle gennemførte med succes og nogle med mindre succes. I de sidstnævnte tilfælde skyldtes det, at 
eleverne ikke følte sig vel modtagne, eller at der ikke var hånd nok om forløbet, eller at eleverne følte sig alene.

•	 På SOSU havde eleverne under hele forløbet kontakt til skolens ungekoordinator. Det gode forforløb blev startet op 
samtidig med, at de normale grundforløb startede på skolen. Det har været godt, at eleverne var i elevteams under 
hele forløbet. Men den konkrete succes afhang i høj grad af, at man faldt til i elevgruppen. Det er vigtigt, at der er 
fokus på det sociale klima og relationerne i klassen fra start til slut.

•	 På handelsskolen blev fleksforløbet brugt som base. Her er der i forvejen fleksible løbende optag sammenkob-
let med virksomhedspraktik. Forløbene på hg blev meget individuelle og med meget fokus på evaluering af den 
enkelte elev. Målet var at kunne håndtere elever med vidt forskellig baggrund og motivation – som afsæt til at give 
eleverne en uddannelse” (Projekt FORUM, se henvisning 5).

Det må anbefales at satse på at skabe flere og bredere veje af ovennævnte type i overgangen mellem folkeskole og 
erhvervsuddannelse, så det stigende antal unge, som ikke følger de slagne veje, når de skal vælge en erhvervsuddan-
nelse, får en mulighed for at modnes og afklare sig. Ikke mindst de etniske unge har behov for at bruge længere tid på 
at afklare sig. Der er desuden brug for at skabe mere rummelighed i overgangen, forstået som mere tid, afprøvning af 
forskellige grundforløb, praktikophold i virksomheder m.fl., så ikke mindst de etniske unge får mulighed for at afprøve 
kompetencer og forudsætninger.

Et særligt problem, der bør tages hånd om i overgangen er screening og test af de etniske elevers sproglige kompeten-
cer. Det bør ske så tidligt som muligt, idet det erfaringsmæssigt har vist sig at være en nærmest uoverkommelig opgave 
at løfte for lærerne på eksempelvis en teknisk skole og alt for mange etniske unge har derfor problemer med at indgå 
i den almindelige undervisning. Dette bør derfor påbegyndes allerede i børnehaverne, og der bør foretages løbende 
screeninger og faglige vurderinger igennem folkeskoleforløbet i et samarbejde med forældre og lærere.

Screening og test bør om muligt altid ses i forhold til den enkelte etniske elevs samlede situation, dvs. i forhold til ”kryds-
feltteorien”, som betyder, at der ofte er en sammenhæng mellem elevens sproglige udvikling, faglige modenhed og 
øvrige adfærd. For eksempel er det ofte de etniske elever med svage sproglige kompetencer, som skaber uro i undervis-
ningen. Screening/test bør følges op af en målrettet individuel indsats ud fra en anerkendende tilgang.
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  Skab sammenhæng og enkelhed i vejledningen og mentorordningen 
 fra start til slut

Nogle elever – især de ”stærke og delvist afklarede – har ”klaret” overgangen fra grundskole til erhvervsuddannelse 
uden at gøre brug af hverken vejledere eller mentorer. De har alene støttet sig til de informationer, de kunne finde på 
nettet, eller hvad de har hørt andre sige om den ene eller den anden uddannelse.

En del af de uafklarede elever oplever modsat, at der mangler vejledning og støtte i overgangen og at der især ikke er 
sammenhæng i vejledningen i forbindelse med overgangen fra folkeskolen til erhvervsuddannelserne. De unge oplever 
alt for ofte, at de mange kontaktpersoner og instanser, de møder i overgangen, ikke taler sammen eller samarbejder. Det 
må derfor anbefales at forenkle hvem og hvilken instans, der har til opgave at følge eleverne fra start til slut.

Erfaringerne fra bla. Roskilde kommune peger på, at det er særdeles vigtigt, at vejlederne følger de unge tæt i 
overgangen. Det sker i form af støtte til de unge i valget af uddannelse og erhverv og sikring af, at de unge trives 
socialt og fagligt i de forløb, de afprøver og får opbygget de kompetencer, der er nødvendige, så de kan klare sig i 
det videre uddannelsesforløb. Det er således ikke ualmindeligt, at UU-vejlederne opsøger og følger de enkelte ele-
ver helt ud på de enkelte erhvervsskoler. En sidegevinst ved disse besøg er, at vejlederne styrker deres kendskab 
til hele erhvervsuddannelsesområdet.

Mange undersøgelser peger på, at en mere opsøgende og sammenhængende vejledning tæt på de unge giver 
gode resultater (Kilde: Etniske minoritetsunge i Roskilde, se henvisning 6). Den gode kontakt, der normalt er mel-
lem vejlederen og de unge i folkeskolen, forsvinder så snart de unge bevæger sig over i erhvervsuddannelserne. 
Derfor er der brug for at anvende nye vejledningsmetoder og tiltag i form af en tættere kontakt mellem de unge 
og vejlederen i overgangen mellem folkeskolen og erhvervsskolen, og et tættere kommunalt samarbejde mellem 
vejlederne og institutionerne.

I Roskilde Kommune har det haft en stor effekt, at især de etniske unge har haft en tæt kontakt til en voksen 
mentor, idet mange af disse unge ikke har tæt kontakt til deres forældre og ikke får støtte og ”vejledning” i 
forhold til de krav der stilles til job og uddannelse i dagens samfund. Det unikke i mentorordningen er, at den 
udfylder en vigtig funktion i de unges hverdag, da mentoren kan hjælpe de unge med både faglige og sociale 
problemstillinger, og de kan varetage rollen som de unges advokat i forhold til mødet med uddannelsessystemet 
og kommunen. Det er vigtigt, at mentorordningen alene er et tilbud til de unge, og ikke opleves som et krav. 
Herved undgås en stigmatisering af de etniske minoritetsunge. Det må dog anbefales, at mentoren kobles på de 
unge så tidligt som muligt, og at han/hun følger de unge hele vejen igennem uddannelsesforløbet på eksempelvis 
en teknisk skole.

EK
SEM

PEL
EK

SEM
PEL

Mentorordningen er imidlertid ikke tilstrækkelig effektiv og givende. Mange mentorer mangler viden og indsigt i men-
torkompetencer og viden om uddannelsernes opbygning. Det må derfor anbefales at skabe en mere effektiv mentor-
ordning, som sikrer, at mentorkorpset har kendskab til, hvordan hele uddannelsessystemet fungerer og behersker de 
nødvendige mentorkompetencer.
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		Styrk samarbejdet mellem institutioner, lærere, ledere og forældre i 
 overgangen

Mange af eleverne har hentet inspiration og støtte hos familie, venner, onkler og tanter i forbindelse med valg af ud-
dannelse og i overgangen fra grundskole til erhvervsuddannelse. Men en stor gruppe har manglet en sådan støtte og 
hjælp og har alene hentet hjælp i det officielle system. Det må anbefales at gøre en ihærdig indsats for at få inddraget 
forældrene i overgangen mellem folkeskole og erhvervsuddannelse. Det kan eksempelvis være ved at sætte fokus på 
information og orientering om de tekniske og merkantile uddannelser og de økonomiske og beskæftigelsesmæssige 
muligheder, de rummer, samt på værdien af, at eleverne afprøver og afklarer sig, inden de beslutter sig for en uddan-
nelse.

Jo flere forskellige ting eleverne har behov for at afprøve i overgangen, jo større behov er der for et godt samarbejde 
imellem de forskellige institutioner, lærere og vejledere. Hvordan håndteres elevflowet mellem de forskellige institu-
tioner? Hvordan laves aftalerne om økonomi og form? Hvordan fordeles opgaverne og ansvarsfordelingen til gavn for 
eleverne? Hvordan samarbejdes med familierne? Hvem skal være den gennemgående kontaktperson?

I projektet ”FOKUS – dit liv og din fremtid” samarbejdede UU-vejledere, SOSU- og produktionsskoler såvel formelt 
som uformelt om at skabe de bedst tænkelige vilkår for eleverne. I erfaringsopsamlingen fra projektet hedder det:

”Samarbejdet fandt formelt sted på alle niveauer: ledelse, kontaktpersoner, lærere og grupper af lærere på de 
enkelte institutioner, samt omkring de enkelte forløb, der blev gennemført. Der blev holdt formelle møder mellem 
disse aktører. Erfaringerne peger på, at der skal gøres meget ud af at kvalificere og planlægge disse møder, for 
eksempel var der altid både dagsorden og referater. Det må anbefales at lave så få, men til gengæld så effektive 
møder som muligt.

Men uformelt blev der også samarbejdet på mange niveauer – gennem telefonsamtaler, mails, sms’er og ved 
enkeltpersoners fysiske fremmøde på de enkelte institutioner. Koordinatoren havde faste ugentlige besøgsdage 
på de forskellige uddannelsesinstitutioner, hvilket angiveligt kvalificerede relationerne og bidrog til hurtig og nem 
kommunikation. Det uformelle samarbejde havde stor betydning for et smidigt, hurtigtagerende teamsamarbejde, 
som meget af elevarbejdet nødvendiggør” (Projekt FOKUS – dit liv og din fremtid, se henvisning 5).

EK
SEM

PEL
Projektet ”PRO TEC forløb i Århus” var et projekt om samarbejde mellem teknisk skole og produktionsskole. 
Eleverne blev tilbudt et kombinationsforløb indeholdende afprøvning og afklaring på de to skoler. Det krævede 
omfattende og tæt samarbejde mellem de to skoleformer om økonomi, pædagogik, regler for fremmøde mv. Om 
erfaringerne med samarbejde mellem erhvervsskoler og produktionsskoler hedder det:

”Det er ikke gnidningsløst at få to forskellige skolesystemer til at fungere sammen. Men med lidt snilde, en stor 
portion god vilje og en nedskrevet samarbejdsaftale, kan de teknisk-økonomiske vanskeligheder forholdsvist let 
ryddes af vejen.
Lidt sværere er det, når det gælder om at gøre det klart for produktionsskoleeleverne, hvad der kræves af dem, 
for at de kan påbegynde og gennemføre en håndværkeruddannelse. Og endnu sværere bliver det, når eleverne 
rent faktisk skal modtages på en stor og uoverskuelig erhvervsskole og sluses ind på uddannelser, der reelt kræver 
temmelig meget selvstændighed og målrettethed af eleverne.
Generelt for produktionsskolerne gælder det, at man lader de unge arbejde i et fag og derigennem opbygger de-
res faglige identitet og lyst til at uddanne sig. I kombinationsforløbene forsøger man at gribe de unges voksende 
engagement i flugten ved først at lade dem følge undervisningen på f.eks. tømreruddannelsen i en periode og 
dernæst at afklare hvilke konkrete kompetencer, de skal opnå for at klare uddannelsen for alvor. Det kræver stor 
enighed om, hvordan man definerer og måler kompetencer.
Der er det vigtigt, at vi kan tale med vores elever om, hvad erhvervsskolen vurderer dem på. Det er nemlig ikke 
altid de samme krav, der bliver stillet, selvom ordene ellers er de samme, sagde viceforstander for produktions-
skolen i Århus Lis Holm. Ansvarlighed og selvstændighed kan f.eks. have vidt forskellig betydning i de to skolesy-
stemer. (Erfaringer fra et PRO TEC forløb i Århus. Se henvisning 3).
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Anbefaling: Erfaringerne fra flere projekter om koblingen mellem grundskole og erhvervsskole peger desuden på, at den 
største succes og effekt opnås, når der er skabt et effektivt og kvalificeret samarbejde mellem de forskellige lærergrup-
per. Det må derfor anbefales at styrke samarbejdet mellem lærergrupperne på erhvervsskolerne (teknisk skole, handels-
skolen, SOSU) og produktionsskolerne, eksempelvis i form af faste møder mellem lokale tovholdere og kontaktpersoner 
med sigte på at skabe et højt vidensniveau på de enkelte institutioner.

Det kan desuden anbefales at gøre en ihærdig indsats for at inddrage forældrene i overgangen med eksempelvis fokus 
på information og orientering om uddannelse, krav og jobmuligheder og værdien af, at eleverne afprøver og afklarer sig. 
Der kræves en langsigtet indsats for at inddrage de etniske minoritetsbørns forældre. Flere udviklingsprojekter viser, at 
forældresamarbejdet bør styrkes helt fra børnehaven. Den tætte kontakt mellem skolesystemet og de enkelte familier er 
helt central for, om de unge gennemfører deres uddannelse med succes. Samarbejdet kan tage afsæt i en frugtbar dia-
log om, hvad der er bedst for den unge. Flere erfaringer peger her på, at det er vigtigt med en personlig kontakt mellem 
eksempelvis klasselæreren og forældrene, og at kontakten skal være på forældrenes hjemmebane. Eksempelvis er der 
positive erfaringer med tilbagevendende besøg hos de etniske minoritetsforældre.

I fritidskonteksten er det også vigtigt at gøre en indsats, og her er der gode eksempler med de etniske forældre i forskel-
lige former for klubber, eksempelvis ”Den åbne klub”, ”Æblehaven” og ”De flyvende finker”. Her lykkedes det ofte at 
komme tæt på de forældre, som det etablerede system desværre ofte har svært ved at få i tale. (Refereret fra rapporten 
om etniske minoritetsunge i Roskilde, DPU 2006, side 49, se henvisning 6).
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  Skab det gode helhedsorienterede og praksisnære lærings- og under-
 visningsmiljø på EUD

Selve klimaet og læringsmiljøet i bred betydning på erhvervsskolen har en meget stor og særdeles afgørende indflydelse 
på, om eleverne falder fra eller vælger at fortsætte deres uddannelse. Her peger erfaringerne på det nødvendige i at 
skabe et fleksibelt, rummeligt og inkluderende lærings- og undervisningsmiljø.

DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø) har gennemført flere undersøgelser af, hvad der karakteriserer det 
”gode undervisningsmiljø” på erhvervsskolerne. Ønsker man at mindske frafaldet, skal der blandt andet sættes ind 
med forbedringer af undervisningsmiljøet på følgende områder:
•	 Lærernes faglige dygtighed og deres motivering af eleverne
•	 Trygheden i klassen/på holdet
•	 Forbedringer af det psykosociale miljø og forebyggelse og bekæmpelse af mobning
•	 Håndtering af stor aldersspredning blandt eleverne
Ovennævnte forhold – og mange flere – vil den enkelte skole selv kunne afdække og forbedre. Midlet kan blandt 
andet være den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering (UMV) som alle skoler løbende skal arbejde med, og som 
kræver elevernes involvering og samarbejde med skolens ledelse og sikkerhedsorganisation. (Se henvisning 8, 
DCUMs hjemmeside).

Der bør arbejdes mere på at tydeliggøre værdien i de håndværk, de unge vil uddanne sig til, viser en større under-
søgelse fra Anvendt KommunalForskning (AKF), gennemført af Torben Pilegaard Jensen (se henvisning 2, ”Unges 
frafald på erhvervssskolerne”).

Hvis man vil have flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse end de 52 %, der fuldfører i dag, skal man 
sætte ind på flere fronter. Mere praktisk undervisning til de skoletrætte, flere udfordringer til de bogligt stærke 
og fokus på erhvervsvejledning frem for uddannelsesvejledning, er nogle af de vigtigste redskaber. Det viser 
AKF-undersøgelsen, der især har haft fokus på, hvilke værdier, interesser og holdninger, de unge på erhvervsud-
dannelserne har.

”Erhvervsskolerne er blevet langt bedre til at give undervisningen et praktisk indhold, og det betyder, at de skoletrætte får 
positive oplevelser og lyst til at dygtiggøre sig”, siger forskningsleder Torben Pilegaard Jensen fra AKF.

En af nøglerne til at få flere unge til at færdiggøre en uddannelse er, at de bliver afklarede med hensyn til ønsker og 
forudsætninger for et job. Den afklaring ville kunne fremmes allerede i folkeskolen gennem vejledning om job- og kar-
rieremuligheder i stedet for uddannelsesvejledning.

”For mange af de unge, der søger ind på erhvervsuddannelserne, er uddannelsen ikke et mål i sig selv, men en vej til at få 
et arbejde. Det motiverer og fastholder dem, når de ved, hvad de vil arbejde med bagefter. Det er tydeligt, at interessen 
for håndværket er en motiverende drivkraft. Mangel på praktikpladser virker derfor også demotiverende på de unge”, 
siger Torben Pilegaard Jensen.

En anden gruppe, der søger ind på erhvervsuddannelserne, har boglige færdigheder på niveau med dem, der søger 
en gymnasial uddannelse. De falder fra, hvis der ikke er udfordringer nok og vil formodentlig kunne motiveres af bedre 
muligheder for videreuddannelse. Der er behov for differentieret undervisning og niveaudeling, så der også er udfor-
dringer for de bogligt stærke elever. På den måde vil erhvervsuddannelserne formodentlig også opnå større prestige og 
tiltrække flere af de elever, der i dag foretrækker gymnasierne.

At det er bedre at lave blandede grupper frem for særlige forløb for etniske elever eller piger med særlige behov, peger 
følgende eksempel på:
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”Det har betydet meget at være sammen med andre danskere, for man lærer af dem, hvordan det er at være en del 
af dansk kultur. Man skal være sammen med dem for at blive integreret”, siger en etnisk elev på en erhvervsskole. 
Eleverne er blevet parret to og to i makkergrupper.

Elever med anden etnisk baggrund er alt for ofte blevet problematiseret og ”i stedet for at diskutere eleverne 
ud fra etnicitet skal man arbejde med dem enkeltvis, ligesom man gør det med andre elever”, siger lektor Bolette 
Moldenhawer fra KU, der har deltaget i forskningsprojekt Edumigrom (se henvisning 7). Forskningen peger på, at 
det kun i begrænset omfang er elevernes trivsel i skolen, der er problemet. Det er i højere grad et problem, at de 
etniske elever i langt højere grad end de danske tvivler på sig selv og er usikre og mangler tro på fremtiden. Det 
er i klasseværelset og i praksis i undervisningen, at skolen skal forbedre sig, så elever med anden etnisk baggrund 
klarer sig bedre.

Et vigtigt redskab i den forbindelse er anvendelse af interkulturel pædagogik i undervisningen. Eksempelvis kunne man 
i langt højere grad arbejde med emner og indhold i fag som dansk, historie og religion, der har referencer til andre lande 
og kulturer end den danske. Ikke – og helst aldrig – som et eksotisk indslag, men som viden, der anerkendes på linje med 
det stof, der ellers undervises i. Eksempelvis i form af anvendelse af en tekst fra islam ud fra et tekstanalytisk perspektiv, 
ligesom man gør med andre mulige tekster og aldrig som krav til en bestemt muslimsk elev om at fortælle om sin reli-
gion. Læreren må for enhver pris forsøge at undgå at bringe de etniske elever i forsvarsposition, så de føler sig tvungne 
til at forsvare deres kultur og religion. 

Forskningen i effektiv undervisning har påvist, at en række af de pædagogiske kvaliteter eller tiltag, der ser ud til 
at være en fordel for dårligt præsterende drenge, generelt hæver undervisningens kvalitet til fordel for samtlige 
elever. Det gælder f.eks. mere bevægelse i undervisningen med klar og tydelig struktur, hvor læreren er en mar-
kant klasseleder, og med gode og anerkendende relationer mellem lærer og elever. Hvis man udvikler sådanne 
kvaliteter i undervisningen, tilgodeser man i særlig grad de dårligt præsterende drenge, men det sker ikke på 
bekostning af andre elever. Det fører tværtimod til en generel hævning af undervisningens kvalitet. Skolerne og 
deres lærere bør udvise høje og positive forventninger til eleverne. De bør bygge på en anerkendende og inklu-
derende grundholdning og et tæt samarbejde med elevernes forældre. Endelig er det en fordel, hvis forholdsvis 
mange af lærerne kommer fra samme subkulturer og lokalmiljøer som eleverne, så de kender deres verden. (cite-
ret fra artikel af Per Fibæk Laursen, se henvisning 9).
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  Indikatorer for risiko for frafald – hvilken indsats?

Indikatorer er viden om, tegn på og erfaringer med forhold og problemer, som medvirker til, at eleven eksempelvis 
falder fra eller bliver ekskluderet fra fællesskabet på en erhvervsuddannelse. Indikatorerne anvendes i forbindelse med 
overgangsproblemer til identifikation af ”unge med svage forudsætninger” for at kunne gennemføre overgangen fra 
folkeskole til erhvervsskole og gennemføre en uddannelse.

Indikatorerne kan anvendes til at identificere, hvilke unge der har øget risiko for ikke at kunne starte på eller gennemføre 
en ungdomsuddannelse.

Indikatorerne er blevet indsamlet fra den viden, der eksempelvis er tilvejebragt gennem forskning i ”god undervisning” 
og er formuleret proaktivt, dvs. at de indeholder bud på, hvad eleven ”bør” gøre for at være sikker på at gennemføre sin 
undervisning.

Indikatorerne bruges i forbindelse med visitationssamtaler, samt løbende på de enkelte uddannelser og som afsæt til at 
udarbejde en aftale med eleverne.

Eksempel
I det følgende præsenteres eksempler på sådanne indikatorer udarbejdet af lærere på Hotel- og Restaurantskolen i 
København:

Indikatorer/tegn på, at en frafaldstruet elev er særlig frafaldtruet hvis:
•	 eleven er tosproget /har et andet modersmål end dansk
•	 eleven har svært ved dansk eller har mangelfulde danskkompetencer
•	 eleven er bogligt svag (gælder for visse forløb)
•	 eleven er ikke afklaret med hensyn til erhvervsønske
•	 eleven tidligere har afbrudt uddannelsesforløb
•	 elev er meget ung og/eller umoden
•	 eleven ikke kommer til visitationssamtale eller samtaler generelt
•	 eleven har fravær allerede i starten eller generelt fravær
•	 eleven ofte kommer for sent
•	 eleven har svært ved /ikke lyst til at arbejde sammen med andre elever
•	 eleven holder sig for sig selv i pauser og har svært ved at socialisere med andre
•	 eleven er trist og indadvendt
•	 eleven mangler bolig
•	 eleven har økonomiske problemer
•	 eleven har personlige problemer
•	 eleven mangler selvtillid
•	 eleven mangler netværk i form af familie og venner 
•	 eleven har børn (i nogle tilfælde!)

Indikatorer for mindre frafald eller at frafald minimeres, hvis:
•	 der etableres kontakt til eleverne før opstart (kontaktlærer/elev)
•	 der er mulighed for supplerende kontakt via mail, telefon, sms mellem kontaktlærer og elev
•	 der afholdes introducerende kurser før start for de særligt frafaldstruede elever
•	 der er fokus på elevernes ressourcer frem for mangler
•	 der er faste skemalagte og ugentlige kontaktlærertimer
•	 der afvikles jævnlige personlige samtaler med eleverne
•	 eleverne har et læringsfællesskab fra start
•	 eleverne har et socialt tilhørsforhold i form af en makker eller et team
•	 eleverne oplever en tydelig interesse fra skolens/kontaktlærerens side i at fastholde dem og vejlede dem bedst 

muligt
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Indikatorer som visitationsværktøj
Flere UU-centre har med afsæt i erfaringer og viden nedfældet deres definition af, hvilke unge, der har svært ved at gen-
nemføre en ungdomsuddannelse. Det gør centrene for at kunne opstille indikatorer som et visitationsværktøj, når de skal 
tage beslutninger om, hvilke unge der særligt skal sættes ind over for.

Indikatorerne er opdelt i følgende kategorier:
•	 Unge med svage faglige forudsætninger
•	 Unge med svage personlige kompetencer
•	 Unge med svage sociale netværk og kompetencer
•	 Unge med svagt helbred og fysisk handicap
•	 Unge udsat for krydspres

Eksempelvis: Karakteristika ved unge udsat for krydspres. Karakteristika for en del unge er, at de har svært ved at 
forholde sig til og træffe valg om uddannelse og erhverv, fordi de ligger under for en uoverensstemmelse mellem deres 
evner og ambitioner, som ofte er forældrenes ambitioner. Mange af disse unge har dårlige erfaringer med skolegangen 
og har ringe boglige færdigheder. Nogle har desuden fysiske og psykiske problemer og for nogles vedkommende også 
misbrugsproblemer. Se flere eksempler på indikatorer fra UU-vejledningen i rapporten ”Unges frafald på erhvervsko-
lerne” 2009. (Se henvisning 2).
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Konklusion 

Der er indhøstet mange gode erfaringer med erhvervsklasser i folkeskolen med reduceret bogligt program med indlagt 
praktisk undervisning. Mange unge er så uafklarede, at det må anbefales at tilbyde endog meget brede forforløb, hvor 
eleverne afprøver forudsætninger og interesser på både teknisk skole, SOSU og handelsskolen. I kombination hermed 
har det desuden vist sig at være vigtigt at skabe tryghed i og omkring forforløbene, bla. i form af en omhyggelig beskri-
velse af hvem eleven skal møde, hvad eleven skal lave. Elever der får massiv støtte og hjælp, klarer sig bedst. Desuden 
efterspørger eleverne anerkendelse og ros for de evner, de har og de fremskridt, de gør. Ad den vej vil mange af de bar-
rierer og problemer, eleverne møder i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, kunne ryddes af vejen.

Der bør arbejdes videre med at finde løsninger på, at så mange elever er præget af gammeldags skoletræthed, når de 
møder op på en ungdomsuddannelse. Her møder de alt for ofte et folkeskolepræget læringsmiljø med traditionel boglig 
orienteret klasseundervisning som eneste undervisningsform. Der må derfor satses meget mere på at finde praktiske 
veje til læring og udvikling på erhvervsskolerne og især i starten af uddannelserne, hvor de fleste elever falder fra. 

Der bør desuden arbejdes videre med at styrke samarbejdet mellem folkeskoler, UU-centre, produktionsskoler og 
erhvervsskoler med sigte på at skabe flere veje og rum for de mange elever, som er erhvervsmæssigt og uddannelses-
mæssigt uafklarede.
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Bilag 10 med fakta om de unge og frafald

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse
Privatøkonom Mie Dalskov Pihl | stud.polit Andreas Mølgaard | stud.polit Ask Holme | 1. februar 2011 

Hent analysen her (113kb) http://www.ae.dk/files/AE_mere-end-hver-3-indvandrerdreng-faar-ingen-uddannelse_0.
pdf

Næsten 4 ud af 10 drenge med indvandrerbaggrund, der forlader folkeskolen, har ingen ungdomsuddannelse som 
26-årig - det efterlader denne gruppe af unge uden uddannelse marginaliseret fra arbejdsmarked og med lavere 
indkomst end andre 26-årige.

Da regeringen i 2005 præsenterede sine målsætninger for uddannelsesområdet, indebar det, at 95 procent af en 
ungdomsårgang skulle have en ungdomsuddannelse i år 2015.

De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser dog, at den danske ungdom er langt fra at opfylde den målsætning. 
Hvis man ser på andelen af en ungdomsårgang, som ikke har fået en ungdomsuddannelse 10 år efter de forlod folke-
skolen, er det en femtedel af en ungdomsårgang.

Indvandrerdrengene halter voldsomt efter
På landsplan er det omkring hver femte 26-årige, som ikke får en ungdomsuddannelse, hvor det næsten er 4 ud af 10 
indvandrerdrenge, som ikke får en ungdomsuddannelse.

Generelt har afgangselever med udenlandsk baggrund sværere ved at komme videre fra folkeskolen, idet 32 pct. af 
afgangseleverne med anden etnisk herkomst ikke har fået en ungdomsuddannelse, mens det kun er knap 20 pct. af 
danskerne.

Den gruppe, der hyppigst opnår en ungdomsuddannelse, er danske piger, hvor andelen af unge uden ungdomsuddan-
nelse 10 år efter folkeskolen er på 17 procent. Det skal dog bemærkes, at selv danske piger er langt fra målsætningen 
på 5 procent.

Alle skal sikres en ungdomsuddannelse
Det er alfa og omega, at unge ikke forlader uddannelsessystemet allerede efter folkeskolen.

Prognoser viser, at arbejdsmarkedet allerede inden for en ti-årig periode vil komme til at løbe over af ufaglært 
arbejdskraft samtidig med, at vi kommer til at mangle personer med erhvervsuddannelser og videregående uddan-
nelser.

Det er med andre ord sikkert og vist, at ufaglærte får det endnu sværere på fremtidens arbejdsmarked, end tilfældet 
allerede er i dag.

AE har tidligere påvist, at ufaglærte har markant dårligere arbejdsmarkedstilknytning end personer med uddannelse, 
hvilket betyder markant lavere indkomst gennem livet – både for samfundet og for den enkelte.

Derfor er uddannelse en guldrandet investering for samfundet, da uddannelse er af de politiske tiltag, man ved, vil 
virke. Dét at give en uddannelse forbedrer både privatøkonomi og samfundsøkonomi på en gang, og investeringen 
kommer flerfoldigt igen.

Det kan derfor godt betale sig at bruge ressourcer på, at give alle unge en uddannelse.

Omtalt i Politiken 1. februar 2011.
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Bilag 11 Indvandrere og efterkommere har langt sværere ved at finde  
praktikplads

Privatøkonom Mie Dalskov Pihl | 29. marts 2010 
Hent analysen her (52kb) http://www.ae.dk/files/AE_Indvandrere-har-langt-sværere-ved-at-finde-praktikplads.pdf

De nyeste tal fra Undervisningsministeriet viser, at kampen om praktikpladserne for eleverne på landets erhvervssko-
ler er blevet hårdere - på landsplan står næsten 7000 unge nu uden en praktikplads - sammenlignet med situationen 
for to år siden er det blevet næsten tre gange sværere at få en praktikplads.

De nyeste tal fra Undervisningsministeriet viser, at antallet af elever ved landets erhvervsskoler, der mangler en prak-
tikplads, i januar 2010 var steget til knap 7.000. Således er der tale om en stigning på 57 procent på ét år.

I januar 2008 var der stort set lige så mange elever, der havde indgået en praktikpladsaftale, som der søgte en prak-
tikplads. I 2009 var forholdet steget til 1,7, hvilket vidner om, at der næsten var dobbelt så mange elever, der søgte 
praktikplads, som der havde fået én. I januar 2010 er forholdet blevet endnu mere skævt, idet der nu er knap 3 elever, 
der søger én praktikplads, for hver gang, der er én elev, der indgår praktikpladsaftale. Det er således nu næsten tre 
gange sværere at få en praktikplads i forhold til i januar 2008.

Ses der særligt på Fyn, er antallet af elever, der mangler en praktikplads, vokset med 77 procent siden januar 2008. 
Antallet af elever uden praktikplads på Fyn er vokset fra 313 elever til 553 elever.

Indvandrere har sværest ved at finde praktikplads
Fordelt på herkomst er det mere end dobbelt så svært for indvandrere og efterkommere at få en praktikplads som 
for elever med dansk oprindelse. Af de nyeste tal kan man regne sig frem til, at der næsten er 6 praktikpladssøgende 
elever med indvandrerbaggrund for hver gang der aftales en praktikplads. For etniske danskere er forholdet 2,5 prak-
tikpladssøgende for hver plads.

På Fyn er det dog endnu sværere for indvandrere og efterkommere at finde en praktikplads. På landsplan søgte 6 
elever med indvandrerbaggrund for hver ny aftale, mens forholdet på Fyn næsten er 1 til 10. Således var der næsten 
10 praktikpladssøgende elever med indvandrerbaggrund på Fyn for hver gang der indgås en ny praktikpladsaftale i 
januar.

Målt på de overordnede tal er det en lille smule sværere at finde praktikplads på Fyn end i resten af landet. På lands-
plan er der 2,7 praktikpladssøgende pr. ny aftale, mens tallet er 2,9 på Fyn.

Mangel på praktikpladser og mangel på faglærte
Mange elever kan i dag ikke få en praktikplads, hvilket reelt betyder, at mange unge risikerer ikke at kunne fuldføre 
deres uddannelse. AEs fremskrivninger viser, at der i 2019 vil mangle 45.000 faglærte, mens der vil være overkapaci-
tet af ufaglærte på næsten 90.000 personer. Det betyder, at den nuværende mangel på praktikpladser kan resultere 
i mangel på faglært arbejdskraft i fremtiden. Ganske vist er der tilbud om skolepraktik til en del af de elever, der ikke 
kan finde en praktikplads, men det er langt fra alle, der dækkes ind af skolepraktikken. Ud af de knap 7.000 elever, der 
lige nu står og mangler en praktikplads, er de 3.300 i skolepraktik – altså kun godt halvdelen.

Dertil viser andre analyser foretaget af AE, at uddannelse er med til at modvirke fattigdom og øge indkomsten gen-
nem livet – både for samfundet og den enkelte. Derfor er det umådelig vigtigt, at man ikke lader en konjunkturmæssig 
situation som den nuværende krise spille ind på uddannelsen af faglærte. Det er derfor afgørende, at man fra samfun-
dets side sætter ind og stimulerer antallet af praktikpladser.

Omtalt på TV2 Fyn 29. marts 2010



18
Bilag 12 Frafald skaber tabergeneration blandt danske unge

Privatøkonom Mie Dalskov Pihl | 17. oktober 2010 
Hent analysen her (53kb) http://www.ae.dk/files/AE_Frafald-skaber-tabergeneration-blandt-danske-unge.pdf

En femtedel af en ungdomsårgang får ikke nogen uddannelse udover folkeskolen - andelen af unge, der forlader fol-
keskolen uden at få en ungdomsuddannelse, ligger i dag højere end den gjorde i år 2000 - årsagen til det store antal 
unge, der ikke kommer videre fra folkeskolen er især det store frafald fra erhvervsskolerne.

I starten af 2005 satte regeringen sig et mål: i 2015 skulle 95 pct. af en ungdomsårgang gennemføre en ungdomsud-
dannelse. Ikke desto mindre er vi meget langt fra målsætningen.

Andelen af unge uden en ungdomsuddannelse (dvs. enten en gymnasial eller en erhvervsfaglig uddannelse) er faktisk 
højere i dag end den var i 1995. Analysen viser, at knap hver femte afgangselev fra folkeskolen ikke opnår en ung-
domsuddannelse.

Faktisk er det gået så meget tilbage, at der i dag er færre unge der får en ungdomsuddannelse end der var i 1995, og 
der skal derfor ske markante forbedringer, hvis regeringens målsætning skal nås inden 2015.

De tal for de unges uddannelse, som anvendes af regeringen og i den offentlige debat, er i virkeligheden et skøn-
hedsbillede, da de ser på, hvor langt en afgangsklasse fra folkeskolen er nået efter 25 år – det vil sige når den unge er 
blevet ca. 41 år.

Hvis man i stedet fokuserer på uddannelsesniveauet ved overgangen fra ung til voksen, som i normale statistiske og 
administrative afgrænsninger ofte er 25-årsalderen, er det ikke længere en femtedel (19,3 pct.), men en fjerdedel 
(24,4 pct.) af en ungdomsårgang, som ikke har fået en ungdomsuddannelse. Med andre ord har én ud af fire unge ikke 
fået en ungdomsuddannelse 10 år efter, at de har forladt folkeskolen.

Frafald er årsagen til uddannelsesfiasko
Forklaringen på, at så mange unge aldrig får en ungdomsuddannelse, er ikke, at de unge ikke påbegynder en uddan-
nelse. Langt hovedparten af de elever, der aldrig får en ungdomsuddannelse, er faldet fra et uddannelsesforløb på en 
erhvervsuddannelse som f.eks. uddannelsen til kok, mekaniker eller tømrer.

De nyeste tal viser, at ud af de 24 procent, der ikke får en ungdomsuddannelse, så kan knap 18 procent forklares med 
frafald på erhvervsskolerne. Kun 3 procent af manglen på ungdomsuddannelse skyldes frafald på gymnasiet, mens 4 
procent skyldes, at de unge slet ikke begynder på en uddannelse.

I forhold til situation i år 2000, hvor andelen uden ungdomsuddannelse var noget lavere, er det netop frafaldet på 
erhvervsskolerne, der er steget. Andelen der ikke påbegynder en ungdomsuddannelse er faktisk faldet.

Uddannelse for alle 
Alle analyser viser, at uddannelse er en guldrandet investering, og derfor giver det god mening, at sætte ind overfor 
den fjerdedel, der lige nu ikke kommer videre fra folkeskolen.

AE foreslår, at der laves en række nye uddannelser, der kombinerer det praktiske med det boglige, så det bliver muligt 
for alle at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der bør udvikles nye uddannelsestilbud med et større praktisk indhold 
til skoletrætte, hvor arbejde og uddannelse kan kombineres på nye måder.

I praksis skal uddannelsessystemet ændres så meget, at der kan sikres 13 års uddannelse til alle, så det laveste uddan-
nelsesniveau i Danmark i fremtiden er en ungdomsuddannelse.

En anden vigtig faktor, når det gælder erhvervsskolerne er, at der samtidig skal være praktikpladser nok. De seneste 
tal viser, at mere end 9.000 elever i juni måned stod og manglende en praktikplads for at kunne færdiggøre deres 
uddannelse.
Dermed er det faktisk blevet endnu sværere for eleverne på landets erhvervsskoler at fuldføre, og en konsekvens vil 
givetvis være, at frafaldet bliver endnu højere de kommende år.
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