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FTF indspil til Rådet for Ungdomsuddannelser 

29.06.2015 

I forbindelse med mødet i RUU 29.06.2015 har FTF i bemærkninger til tolkningen 

af ”Forberedende tilbud og overgang til uddannelse”, hvilke videhuller, som rådet 

bør fokusere på, samt de indledende overvejeler om anbefalinger, som formands-

skabet gør i brev af 7. maj 2015. 

 

Rådet for Ungdomsuddannelser (RUU) holder møde d 29. juni 2015. I forbindelse med mødet 

har FTF følgende bemærkninger: 

1. Bemærkninger til ”Forberedende tilbud og overgang til uddannelse”  

Vedrørende SFIs undersøgelse ”Forberedende tilbud og overgang til uddannelse”: Undersøgel-

sen konkluderer at der ikke kan påvises en positiv effekt af de forberedende tilbud i forhold til 

overgang til ungdomsuddannelse. 

Det skyldes, at undersøgelsen sammenligner unge, der har fået forberedende forløb med un-

ge der ikke har. Selvfølgelig klarer de som ikke har været i forberedende forløb, sig bedst – 

fordi de ikke havde behov for et forberedende forløb. Der er derfor, i udgangspunktet, en 

voldsom selektionsbias i undersøgelsesdesignet.  

Dette forsøger undersøgelsen at korrigere for, og det giver mere positive, men usikre, resulta-

ter. Det er FTFs vurdering, at den manglende effekt primært skyldes begrænsninger i mulig-

hederne for at korrigere fuldt ud – ikke at de forberedende tilbud ikke giver en positiv effekt 

på overgang til uddannelse.  

Det viser, at der, som det også konkluderes af Epinion (s.36), er brug for undersøgelser af 

hvilke forhold, der bidrager til at tilbuddene har effekt. Det bør være undersøgelser, der 

kommer lidt tættere på indsatsen og belyser hvilke karakteristika ved selve indsatsen, der 

bidrager til effekt. Dette er en afgørende forudsætning for at ny viden kan bidrage til en bedre 

indsats.  

2. Videnshuller 

I undersøgelsen fra Epinion, opridses en række forskellige punkter, hvor der mangler viden.  
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Rådets formandskab foreslår på denne baggrund, at der fremadrettet fokuseres på: 1) inter-

nationale perspektiv og 2) Effekten af de forberedende tilbud. 

FTF foreslår at følgende prioriteres i Rådets fremadrettede arbejde: 

Mere detaljerede beskrivelser af målgruppen bl.a. i forhold til Sundhed i bred forstand. Herun-

der mental sundhed (bredt forstået, altså både konkrete diagnoser og styrker som robusthed 

mv.), funktionsnedsættelser, misbrug – hvilket også påpeges af Epinion.  

Undersøgelser af de forberedende tilbuds effekt bør ske med inddragelse af institutionsni-

veauet, sådan som formandsskabet foreslår – og bør derudover have et mere forklarende 

sigte: hvilke konkrete forhold og praksisser bidrager til effekterne? Det er forudsætningen for, 

at resultaterne kan bruges til at forbedre praksis.  

Disse undersøgelser bør også bruge den registerbaserede viden, der findes om de unges 

sundhed, kriminalitet og hvorvidt den unge har været anbragt el. lign under serviceloven1.  

3. Anbefalinger fra Rådet 

Der er i formandens brev til Undervisningsministeren af 7. maj 2015 optegnet foreløbige for-

slag anbefalinger fra rådet. 

FTF bemærker:  

 At FTF er enig i at rådet bør anbefale en finansiering, der er ens på tværs af tilbud, 

sådan at visitationen sker med udgangspunkt i den unges motivation, forudsætninger 

og behov – og ikke økonomiske hensyn – præcis som formandsskabet er inde på i det 

omtalte brev. 

 At indsatserne for målgruppen i de forberedende tilbud og ungdomsuddannelserne 

løftes med en videns- og uddannelsesstrategi, der bygger på praksisrelevant viden om 

effekten af de enkelte indsatser, tiltag og praksisser – og som formidles til ledere og 

praktikere igennem en målrettet efteruddannelsesindsats.  

Formandskabet indikerer i brevet, at ”viften af tilbud” sandsynligvis ikke mangler no-

get. FTF mener at dette bør undersøges nærmere, bl.a. fordi der er sket betydelige 

ændringer i gruppen af unge, som ikke får en ungdomsuddannelse, som udfordrer de 

tilbud som er udviklet i andre tider.  

                                                           
1
 Disse faktorer har stor betydning for frafaldsrisiko (se fx ”Frafald på grundforløbet på de merkantile 

erhvervsuddannelser”, EVA 2009), men indgår ikke som kontrol variable i SFIs undersøgelse af de 

forberedende tilbuds effekt. 
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Der kommer flere unge som ekskluderes fra erhvervsuddannelser og gymnasier med 

indførelse af adgangskrav, og for erhvervsuddannelsernes vedkommende: højere 

overgangskrav til hovedforløb og adgang til kun 3 forsøg på grundforløbet. Derudover 

opleves et kulturelt skifte i retning af en mere præstationsorienteret kultur, og at de 

børn der er første ganeration af inklusionspolitikken begynder at komme ind på ung-

domsuddannelserne.  

Med disse udviklinger i målgruppen foreslår FTF, at det undersøges om der er behov 

for et mere sammenhængende, men fleksibelt system, hvor den unge er i centrum og 

kan tilpasse uddannelsen mere individuelt, men under stærk vejledning og med klare 

planer. I den forstand kan man godt tale om at ”viften af tilbud” måske mangler no-

get.  

 At KPI’er eller andre målsætninger, som institutionerne vil blive holdt op, på rummer 

en markant fare for såkaldt creaming. Det vil sige, KPI’er giver institutionerne et inci-

tament til at ekskludere de unge, som er sværest at hjælpe, fordi der er risiko for at 

de vil tælle negativt i de resultater, som institutionerne måles på. Hvis KPI’er alligevel 

indføres bør de være så tilpas generelle, at de: 1) giver professionelt handlerum til at 

medarbejderne kan finde de bedste løsninger, 2) er meningsgivende på tværs af me-

get forskelligartede målgrupper og uddannelsestilbud og 3) anvendes på hele sekto-

ren og ikke til sammenligning af institutioner, da en sådan sammen ligning reelt er en 

sammenligning af de unges forudsætninger og ikke af institutionernes indsats.   


