
Med en målsætning om at 95 pct. af en 
ungdomsårgang skal fuldføre en ungdoms-
uddannelse, påhviler der uddannelsesin-
stitutionerne et stort ansvar at sikre, at de 
unge gennemfører en uddannelse. I dag er 
det ca. 67 pct. af unge under 25 år, der 
har gennemført en ungdomsuddannelse. En 
procentdel der er faldet fra 72 pct. i 2001.

Med 96 pct. af en ungdomsårgang som 
påbegynder en ungdomsuddannelse, er det 
for ungdomsuddannelsesinstitutionerne i 
dag ikke et rekrutteringsproblem, der gør 
sig gældende, men i langt højere grad en 
udfordring at fastholde de unge i uddan-
nelsen.

Især erhvervsuddannelserne er udfordret 
ved, at et stort antal elever falder fra under 
uddannelsesforløbet. Det vil derfor være 
vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at op-
fylde 95-pct.-målsætningen, uden at der 
sker en markant positiv ændring i antallet 
af unge, der gennemfører en erhvervsfaglig 
uddannelse. 

En helt selvstændig udfordring i den forbin-

delse er at kunne fastholde unge nydanske 
drenge i uddannelsessystemet, særligt in-
den for erhvervsuddannelserne.

Der har over de seneste år været stor fokus 
på unge nydanske drenge. Til trods for, at 
gruppen af nydanske unge inden for de 
sidste 10 år i højre grad end tidligere gen-
nemfører en ungdomsuddannelse, er der 
således fortsat et markant frafald af unge 
nydanskere på erhvervsuddannelser i for-
hold til etniske danskere. 

Mange rapporter har peget på de forskellige 
årsager til det store frafald. Der peges på 
manglende grundlæggende faglige færdig-
heder blandt andet i dansk og matematik. 
Problemer med at få en praktikplads udgør 
ligeledes en årsag til frafaldet. Manglende 
indsigt fra forældrene i uddannelsessyste-
met og dermed mulighed for at støtte den 
unge i uddannelsesforløbet er også en fak-
tor, der spiller ind.

Mange erhvervsskoler arbejder i dag med 
frafaldsproblematikken, og har iværksat for-
skellige tiltag til at nedbringe frafaldet. Det 

drejer sig om mentorordninger, lektiehjælp, 
men også pædagogiske tiltag i forhold til 
at undervise tosprogede unge. En række af 
tiltagene har været iværksat i samarbejde 
med Fastholdelseskaravanen, og har haft 
en positiv effekt på de deltagende skolers 
arbejde med at reducere frafaldet. Men helt 
overordnet må det konstateres, at frafaldet 
ikke har udviklet sig i positiv retning over 
de seneste år.

Hvad skal der til for at knække kurven 
for alvor? Og hvad skal der til for at øge 
antallet af nydanskere, der gennemfører 
en erhvervsuddannelse? Og er det alene 
erhvervsskolerne, der skal løfte denne op-
gave? Og hvordan kan fagbevægelsen aktivt 
spille en rolle?

Det er rigtig gode spørgsmål, men hvordan 
finder vi svarene? 

Det vil seminaret forsøge at give nogle bud 
på ved at belyse de forskellige problemstil-
linger og komme med gode løsningsforslag 
om erhvervsuddannelserne og frafaldet 
blandt unge nydanskere.

  Program

09.30 Registrering, kaffe & croissant

10.00 Velkomst ved Ejner K. Holst, LO-sekretær

10.15 Myter og realiteter om frafaldet på de forskellige erhvervsuddannelser  
v/Lars Larsen, LG Insight

11.00 Er erhvervsskolerne gearet til mangfoldigheden blandt unge på erhvervsuddan-
nelserne? Og er de unge gearet til erhvervsuddannelserne? 
 v/Michael Svendsen Pedersen, forsker RUC

12.00 Kreativ pause. Der serveres sandwich

12.30 Hvordan tackler erhvervsskolerne frafaldet blandt nydanskere? 

 Karen Marie Madsen, EUD-forstander, International  
Business College, Fredericia

 Søren Clausen, direktør SOSU Sjælland

 Elevrådsrepræsentant

13.45 En direkte indsats fra fagbevægelsen:  
Dansk Metals seniormentor-ordning 
v/ Gert Svendsen, faglig sekretær Dansk Metal

14.15 Kreativ pause 

14.30 ”På skuldrene af Fastholdelseskaravanen” – fem bud på at nedbringe frafal-
det på erhvervsuddannelserne  
v/ Preben Holm, projektleder, og Ramanan Balasubramaniam,  
specialkonsulent, FastholdelsesTaskForce

15.00 Afslutning

Kreative pauser
De to kreative pauser i programmet er tænkt 
som en diskussion i små grupper blandt del-
tagerne med det formål at komme med gode 
løsningsforslag, som skal føre til, at hver 
deltager på seminaret ved afslutningen af 
seminaret afleverer et eller flere forslag på en 
løsning. Det kan være et initiativ, et forsøg 
eller et særligt ønske mm.

LO samler forslagene i 10 gode måder at 
modvirke frafaldet på erhvervsskolerne. 

Hvem henvender seminaret sig til?
Seminaret henvender sig til fagligt aktive på 
integrationsområdet, uddannelsesansvarlige 
i forbund og afdelinger, de faglige repræsen-
tanter i skolebestyrelser og faglige udvalg. 
Og til fastholdelseskoordinatorer på erhvervs-
skolerne.

Tilmelding
Det er gratis at deltage. Tilmelding sker via 
lo.dk/tilmelding.
Frist for tilmelding er fredag den 12. april 
2013.
Mere information om seminaret kan fås hos 
Erik Nielsen, e-mail: ene@lo.dk. 
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Erhvervsskolerne og fastholdelse af nydanske elever
LO-huset, Islands Brygge 32D, 2300 København S. 
Fredag den 19. april 2013, kl. 10-15
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