
Uddannelse for alle – bedre forudsætninger for vejledning og lærepladser 

 ‘Jeg vælger en STX fordi det er svært at få en praktikplads’ således fortæller et ungebyrådsmedlem, 

hvordan han føler sig nødsaget til at vælge det ’sikre’ ungdomsuddannelsesvalg, ene og alene fordi 

kampen om praktikpladser er for stor en udfordring. Dette er blot en af de mange udfordringer, som 

unge i dag møder, når de står overfor valget af ungdomsuddannelse.  

Lige nu oplever ungebyrådsmedlemmerne en tendens til, at skoleverdenen rigtig gerne vil gøre 

opmærksom på erhvervsuddannelserne, hvorfor de nærmest føler at al den viden de bliver 

præsenteret for har fokus på disse uddannelser. I stedet ønsker ungebyrådsmedlemmerne en 

vejledning der har et bredt udvalg af uddannelsesmuligheder i fokus. De unge oplever at de i højere 

grad bliver skræmt væk, end tiltrækkes af erhvervsuddannelserne. Det skyldes først og fremmest at 

nogle ungdomsuddannelser har ry for at være ’fordummende’, fordi de kun optager de elever, der 

er erklæret ikke-uddannelsesparate.  

 

Det er Børne- og ungebyrådets klare opfattelse at de elever, der ikke erklæres uddannelsesparate 

opfordres direkte til at søge EUD. På samme måde som elever, der ofte sendes direkte videre til 

gymnasiet, kan blive dygtige håndværkere, mener ungebyrådet at elever, der som udgangspunkt 

ikke erklæres uddannelsesparate, med rette hjælp og vejledning senere godt ville kunne begå sig i 

gymnasiet. Således må vi aldrig – uanset hvilke elever der er tale om - afskære disse fra udelukkende 

at vælge ungdomsuddannelse efter hvad ’der forventes’ fra omverdenen. Det er på tide at vi yder 

en aktiv indsats for at komme væk fra uddannelsessnobberi og i stedet får den gode vejledning i 

fokus. I sidste ende bliver vi alligevel kun rigtig dygtige til noget, hvis interessen også er der.  

 

På ovenstående baggrund stiller Børne- og ungebyrådet tre forslag, som skal være med til at styrke 

overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse;  

A1: Lige viden om ungdomsuddannelserne 
 
A2: Formidling af praktikpladser i Aarhus kommune 

A3: Ekstra vejledning 
 
 
 



A1: Lige viden mellem ungdomsuddannelserne.  
 
Børne- og ungebyrådet foreslår at man i Aarhus laver en forsøgsningsordning med at genindføre 

den obligatoriske brobygning i 8./9.klasse, således at alle elever får prøvet kræfter med at besøge 

mere end et uddannelsesområde i praksis. Det er hensigten at det skal være med til at give eleverne 

en større indsigt i hvilke videre veje der findes i uddannelsessystemet samt understøtte arbejdet i 

at gøre op mod uddannelsessnobberi og fordomme ungdomsuddannelserne imellem.   

 

 
A2: Formidling af praktikpladser i Aarhus kommune 
 
Når kun knap 12% af en årgang vælger en erhvervsuddannelse skyldes det mange ting. En af de 

årsager, som Børne- og ungebyrådet gentagende gange støder på blandt jævnaldrende, er 

bekymringen om at mangel på praktikpladser skal føre til ledighed. Det må aldrig blive et godkendt 

argument at de unge skal vælge uddannelse, fordi de direkte er bange for at ikke at kunne få en 

praktikplads. Heldigvis er der faktisk en tendens til, at det modsatte er tilfældet – nemlig at 

virksomhederne ikke kan finde tilstrækkeligt med elever til deres praktikpladser.  

 

Derfor er den vigtigste indsats i Aarhus – hos erhvervslivet såvel som kommunen – at få formidlet 

viden til de unge om de eksisterende tilbud om praktikpladser der er.  

 

 

A3: Ekstra vejledning 

På nuværende tidspunkt findes der, modsat tidligere, ingen tilbud, hvor unge der er erklærede 

uddannelsesparate kan søge vejledning omkring ungdomsuddannelse. Derfor bliver det altså 

skolens opgave at vejlede de elever, der – på trods af at være erklærede uddannelsesparate – står 

med tvivlsspørgsmål om valg af ungdomsuddannelse. Det er dog Børne- og ungebyrådets 

oplevelse, at denne opgave tit forsvinder i mængden af andre opgaver og at der derfor sjældent er 

tid til at spørge sine lærere/pædagoger mv. til råds. Det betyder at unge generelt har en tendens 

til at vælge uddannelse efter hvad deres forældre eller omgangskreds vælger.   

 

Ungebyrådsmedlemmerne understreger at de er klar over at der findes et hav af 



uddannelsesguider, apps og diverse chatforaer, der netop har til formål at vejlede de unge, men at 

det er det fysiske møde mellem den unge og en vejleder, der har størst indflydelse på den unges 

videre færden i uddannelsessystemet.  

 

Derfor ønsker Ungebyrådet at man skal kunne hente hjælp og vejledning til at vælge 

ungdomsuddannelse hos en UU-vejleder - også når man er erklæret parat til uddannelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort om ordningen: UU-centrenes vejledere yder vejledning til elever i folkeskolens 7.-10. klasser. De 

giver kollektiv vejledning til alle og individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke-

uddannelsesparate, lige som de formidler og koordinerer udsendelsen af elever i introduktions- og 

brobygningsforløb i 8.-10. klasse. 

 

Mål og indhold: Det overordnede mål er, at vejledningen skal bidrage til: 

o at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet 

o at frafald og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt 

o at den enkelte selv kan søge og anvende informationer, herunder it-baserede informations- og 

vejledningstilbud, om uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidig beskæftigelse.1 

 


