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Uddannelsesforbundets bemærkninger til møde i RUU 29.6.2015 
 

Da Hanne Pontoppidan ikke har mulighed for at deltage i mødet i RUU d. 29.6.2015 fremsendes 

en række skriftlige kommentarer til mødematerialet og de diskussioner, der lægges op til.  

Kommentarerne falder i 4 dele.  

1. Generelle kommentarer.  

2. Bemærkning til punkt. 3 Drøftelse af analysebehov på baggrund af Desk Research 

3. a. Bemærkninger til pkt. 4 SFI Rapporten 

b. Bemærkninger til formandskabets svar og anbefalinger 

4. Bemærkninger til punkt 6: Eventuelt 

 

1. Generelle kommentarer 
Risiko for at opgaven med udvikling af nødvendige sociale og handlekompetencer overses 

De unge, der bliver visiteret til forberedende forløb, er en meget heterogen gruppe. Nogle mangler 

alene de skolefaglige kompetencer, som kan give dem adgang til en ordinær ungdomsuddannelse. 

Andre har meget komplekse udfordringer fx forårsaget af omsorgssvigt, selvmedicinering/misbrug 

samt forskellige diagnoser. Ofte er det primære mål med indsatsen over for disse særligt udsatte 

og sårbare unge, at de udvikler handlekompetencer og ’livsduelighed’ fx gennem udvikling af tillid 

til voksne, andre unge og sig selv og evnen til at mestre en hverdag med regler og struktur.  

En effektmåling, der alene fokusere på, om deltagelsen i et bestemt forberedende tilbud resulterer 

i umiddelbar beskæftigelse eller uddannelse, overser, at et af de grundlæggende formål, med 

nogle af de forberedende tilbud, netop er at bidrage til udviklingen af de unges livsduelighed og at 

sikre relevante tilbud til de allermest udsatte unge. For disse unge udgør det enkelte forberedende 

tilbud ikke et quick fix, men er ét trin i et forhåbentligt sammenhængende forløb, som skal sikre, at 

de får mulighed for at udvikle de sociale og faglige kompetencer, som er en grundlæggende 

forudsætning for, at de på lang sigt vil kunne deltage i en uddannelse eller begå sig på en 

arbejdsplads – på ordinære eller på særlige betingelser.  

En måling med et snævert effektfokus risikerer dels at overse tilbuddets øvrige og måske primære 

’effekter’ og dels at underbelyse, hvordan en kombination af forberedende tilbud kan være en 

forudsætning for, om de unge får den tilstrækkelige indsats.     

Risiko for at underkende betydningen af øvrige tilbud til målgruppen fx daghøjskolerne  

I afdækningen af effekten af de forberedende tilbud har man fravalgt at inddrage effekten af andre 

kommunale tilbud til målgruppen. Fx Daghøjskolerne. Dette er problematisk af to grunde.  
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For det første er det problematisk, at man, efter at Daghøjskolerne ikke længere har en 

selvstændig lovgivning, fuldstændig har mistet blikket for, hvordan de bidrager til at sikre relevante 

tilbud til forskellige grupper. Hermed overses i hvilken grad og hvordan daghøjskolerne kan bidrage 

til at mindske restgruppen.  

For det andet er det problematisk i og med at en positiv effekt af kommunale tilbud, som ikke er 

inddraget i analysen, potentielt udgør stor fejlkilde i målingen af ’den relative effekt’ af deltagelse i 

de forberedende tilbud, der er målt.  

Uddannelsesforbundet mener, at målgruppens sammensathed og de unges til tider meget 

komplekse udfordringer gør det afgørende, at der er en stærk vejledningsindsats og mulighed for 

at sammensætte skræddersyede forløb. Dette skal understøtte, at indsatsen bliver 

sammenhængende og konkret adresserer den enkelte unges udfordringer og behov. I det omfang 

det er nødvendigt bør indsatsen bestå af en kombination af formelle og uformelle (ikke formelt 

kompetencegivende) forløb.   

 

Behov for yderligere viden om, hvordan de konkrete praksisser på skolerne virker, og hvordan 

videndeling kan bidrage til en udvikling af tilbuddene  

For modvirke at unge ender i restgruppen, mener Uddannelsesforbundet, at det er vigtigt, at der 

eksplicit er fokus, på hvordan tilbuddenes indhold og tilrettelæggelse kan udvikles så de bidrager til 

at ruste de forskellige og potentielt skiftende målgrupper. Men restgruppeproblematikken er ikke 

et alene uddannelsesinternt anliggende. Derfor bør der også fortsat være fokus på hvilke andre 

faktorer, der har betydning for, om unge risikerer at havne i restgruppen, og hvordan disse kan 

imødekommes. 

Desværre giver SFI-rapporten ingen viden om forskelle i effekt skoler/kommuner imellem og hvad 

der evt. måtte være forklaringen på disse. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at afgøre, hvor 

stort potentialet er for at nedbringe antallet af unge i restgruppen gennem læring fra ’best 

practise’.  

Uddannelsesforbundet oplever, at der er store forskelle skolerne og kommunerne imellem, på 

hvordan de tilrettelægger deres tilbud og på deres muligheder for at tilgodese behovene inden for 

målgruppen. Derfor vurderer uddannelsesforbundet, at der er et stort potentiale for at udvikle 

feltet gennem mere vidensgenerering (både forskning og forsøgs- og udviklingsprojekter) og 

videndeling (fx gennem samarbejde i udviklingsprojekter på tværs af institutioner og formel 

opkvalificering af lærere, vejledere mv.) om hvad der virker over for de forskellige typer af unge 

inden for målgrupperne.  

Undersøgelsen antyder, at der er store regionale forskelle i omfanget af indsatsen 

(dækningsgraden). Men er ikke optaget af, hvordan andre typer af regionale betingelser (fx 

uddannelsesdækning generelt, transport, andre indsatser, praktikmuligheder, 

samarbejdsrelationer mellem forskellige aktører mv.) har betydning for målgruppernes risiko for at 

havne i restgruppen og hvordan konkrete tiltag kan modvirke dette. Også her vurderer 

Uddannelsesforbundet, at der ligger et stort potentiale for at opnå viden om, hvordan restgruppen 

kan nedbringes. 
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2. Bemærkning til punkt. 3 Drøftelse af analysebehov på baggrund af Desk Research 
Uddannelsesforbundet mener, at det er vigtigt, at den forskning, der fremadrettet prioriteres, 

konkret skal kunne bidrage til at forbedre praksis i de forberedende tilbud og til viden om hvordan 

restgruppen mindskes. Formålet skal være at bidrage til udviklingen af tilstrækkelige og relevante 

uddannelsestilbud til alle unge, og sikre at disse tilbud imødekommer målgruppens differentierede 

og ofte komplekse deltagerforudsætninger og behov og gør dem klar til deltagelse i uddannelse 

og/eller beskæftigelse. 

Dette bliver yderligere relevant i lyset af, at målgruppen for forberedende tilbud må forventes at 

blive udvidet og hermed også yderligere differentieret som resultat af reformerne i 

ungdomsuddannelserne aktuelt i EUD. Her øges de faglige krav til de unge, både i form af nye 

adgangskrav men særligt med de højere overgangskrav. Overgangskravene og begrænsningen på 

antallet af påbegyndte grundforløb medfører, at nogle af de elever, der tidligere kunne fastholdes i 

EUD gennem forlængede grundforløb, fremover vil få brug for forberedende forløb, for at undgå at 

ende i en blindgyde, hvor de har opbrugt deres muligheder for grundforløb uden at have nået de 

overgangskrav, der er forudsætningen for at komme videre på hovedforløbet.     

Uddannelsesforbundet tilslutter sig formandskabets overvejelse om vigtigheden af at prioritere et 

fortsat fokus på effekten af de forberedende tilbud og at det er afgørende at få viden på 

institutionsniveau, men mener at perspektivet skal nuances yderligere.  

 Der er behov for yderligere viden om målgrupperne for de forberedende tilbud og hvad 

der har betydning for unges risiko for at ende i restgruppen. Det er vigtigt at øge viden om 

målgruppens sammensætning og om udviklingen i denne.  

 Der er også behov for fokus på hvordan de unges helbredstilstand (handicap, 

funktionsnedsættelse, sygdomsforløb, diagnoser og misbrug) påvirker deres chance for at 

gennemføre en ungdomsuddannelse og/eller opnå beskæftigelse, og hvordan 

forberedende forløb kan tilrettelægges, så de imødekommer behovet hos de særligt 

udfordrede grupper.  

 Der er behov for yderligere viden om, hvad der har betydning for, om de forberedende 

tilbud øger de unges chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det store frafald 

i ungdomsuddannelserne og det, at 50 % af eleverne i forberedende forløb forinden har 

påbegyndt men er faldet fra en ungdomsuddannelse, tydeliggør et behov for viden om, om 

og hvordan forløbene ruster eleverne til at gennemføre og ikke blot påbegynde en 

uddannelse. Derfor må det tilstræbes, at undersøgelser fremadrettet beror på data, der 

giver belæg for at konkludere om og hvordan forberedende forløb har betydning for 

sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse.  

 Dels er der behov for viden om regionale og strukturelle forskelle, som har betydning for 

de unges risiko for at ende i restgruppen. Under temaet omkring målgruppens 

karakteristika i desk researchen er der ikke inddraget undersøgelser, som har fokus på 

regionale forskelle i andelen af unge, som havner i restgruppen, og hvad der kan være 

forklaring på disse mønstre, fx forskelle i tilbud og samarbejde mellem forskellige aktører, 

lokale og regionale uddannelsesmuligheder, transport, mulighed for støtte, skolehjem mv. 

En øget viden om de regionale forskelle og forklaringerne på disse, kan bidrage til en viden 
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om, hvorfor det samme ’tilbud’ kan have forskellige effekt på målgruppen og bidrage med 

relevante eksempler på hvordan effekten af de forskellige tilbud kan forbedres.  

 Endeligt er der behov for et overblik over den samlede række af tilbud til målgruppen. Det 

vil sige at undersøgelsen skal udvides til også at omfatte de øvrige kommunale tilbud, 

herunder daghøjskolerne, for at få blik for hvordan man sikrer sammenhængende og 

fleksible evt. kombinerede forløb og tilbud, der imødekommer målgruppens 

differentierede og komplekse behov.   

  

Uddannelsesforbundet mener, som der også er lagt op til i formandskabets overvejelser, at det er 

afgørende, at undersøgelserne bygger både på et kvalitativt og et kvantitativt design. Kvantitative 

undersøgelser skal blandt andet bidrage til viden om, hvor forskellig effekten er inden for de 

enkelte tilbud skolerne imellem, mens de kvalitative undersøgelser skal bidrage til forklaringer på 

evt. forskelle og med viden om, hvordan man kan tilrettelægge en indsats, som tilgodeser 

målgruppens differentierede og komplekse behov. Kvalitative undersøgelser vil også kunne bidrage 

med viden om, hvilke udfordringer og barrierer (fx potentielt uhensigtsmæssige incitamenter 

grundet finansieringsmodellerne), der er forbundet med overgange og med samarbejdet om at 

sikre at de unge får et sammenhængene og tilstrækkeligt tilbud, som der er lagt op til i 

formandskabets brev til ministeren. 

I forlængelse af dette mener Uddannelsesforbundet, at RUU skal arbejde for at sikre, at den viden, 

der genereres bliver spredt til og omsat i praksis og bidrager til udviklingen i de enkelte tilbud, 

herunder at de undervisere, værkstedsledere, vejledere mv., der arbejder med målgruppen, får 

adgang til den nyeste viden på området og anledning til erfaringsudveksling, der kan kvalificere 

indsatserne både inden for samme type af tilbud og på tværs.  

I forhold til formandskabets anbefaling om at anlægge et internationalt perspektiv, mener 

Uddannelsesforbundet at dette er interessant, men at potentialet for udvikling af tilbuddene, ved 

at lære af de gode eksempler på nationalt niveau umiddelbart er større og bør afdækkes først.   

 

3. Bemærkninger til pkt. 4  
Uddannelsesforbundet har en række konkrete kommentarer til SFI’s rapport om den forberedende 

indsats, og til formandskabets svar/anbefalinger. 

A. Kommentarer til SFI Rapporten 

Sammenligningsgrundlagt/kontrolgruppe 

Effekten af den forberedende indsats vurderes på baggrund af om unge der har deltaget i tilbud kommer i 

uddannelse, beskæftigelse eller på kontanthjælp sammenlignet med andre unge, der ikke har fået tilbud.  

Kontrolgruppen består af unge, der ikke har modtaget de evaluerede tilbud samt unge der har modtaget 

tilbud, som er kortere end 3 mdr. Undersøgelsen tager ikke højde for, om sammenligningsgruppen har 

modtaget andre typer af indsatser kommunale indsatser, som må forventes at have en positiv effekt på 

deres uddannelses- og beskæftigelsesdeltagelse og som derfor reducerer den målte effekt af de 

forberedende forløb. 
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I IV-analysen har man forsøgt at imødekomme den metodiske udfordring ved at sammenligne unge 

i tilbud med unge, som ville have modtaget et tilbud, såfremt de havde boet i et UU-centerområde 

med større dækningsgrad. Denne gruppe må forventes at svare til marginalgruppen, det vil sige 

den stærkeste del af de unge, der deltager i forberedende forløb.  

Uddannelsesforbundet mener, at der bør tages tydeligt forbehold for, hvordan validiteten af 

effektmålingen påvirkes af sammensætningen af kontrolgruppen. 

 

Målgruppens karakteristika  

Der er en række karakteristika ved målgruppen, som må forventes at have betydning for de unges 

mulighed for at gennemføre uddannelse og/eller opnå beskæftigelse, der ikke tages højde for i 

analysen og som må forventes at have betydning for rapportens konklusioner. Fx 

handicap/funktionsnedsættelse herunder ordblindhed, diagnoser og misbrug.  Disse udfordringer 

må forventes at være overrepræsenteret inden for gruppen af unge, der for tilbud om 

forberedende forløb, og få indflydelse på effekten af de forberedende tilbud.  

 

Uddannelsesforbundet mener, at der bør tages tydeligere forbehold for at en række karakteristika 

ikke er medtaget i analysen og for de potentielle konsekvenser for rapportens konklusioner. 

 

Regionale, lokale og institutionelt betingede forskelle i effekten af de forberedende tilbud 

Rapporten og dens konklusioner bygger på gennemsnitseffekterne af de forberedende tilbud. Den 

viser derfor ikke evt. forskelle indsatserne imellem inden for de enkelte tilbud. En afdækning af 

forskelle i effekt mellem samme typer af tilbud vil kunne bidrage med yderlige viden om de 

institutionelle betingelser for at få effekt af indsatserne og med eksempler på best practical, som 

tilsammen kan nuancere vidensgrundlaget om, hvordan man kan konkret kan tilrettelægge en 

indsats, der formår at nedbringe restgruppen. 

I Instrument-variable metoden har SFI målt effekten af tilbud på baggrund af dækningsgraden af 

forberedende tilbud indenfor UU-centerområder. Men det er ikke på baggrund af undersøgelsen 

muligt at se, om der er regionale mønstre i effekten af de forskellige typer af tilbud, og om det 

deraf kan udledes, at der er andre regionale forhold end dækningen af de forberedende tilbud som 

har betydning for de unges chance for at komme i uddannelse og eller beskæftigelse.   

 

Uddannelsesforbundet mener, at betydningen af, at konklusionerne i rapporten bygger på 

aggregerede tal, skal understreges, og at der skal tages tydeligt forbehold for, at gennemsnittet 

kan dække over store variationer som skyldes lokale forskelle i tilrettelæggelsen af tilbuddene og 

af andre strukturelle (ikke uddannelsesinterne) faktorer, som har betydning for de unges 

uddannelses- og beskæftigelsesgrad.  

 

Effekten i forhold til gennemførelse af en ungdomsuddannelse.  

I rapporten fremgår det, at et resultatmål for de forberedende forløb er, om de unge går i gang 

med og fastholder en ungdomsuddannelse. Men at datagrundlaget betyder, at SFI har samlet 

deltagelse i og gennemførelse af en ungdomsuddannelse i én kategori. Men dette usynliggør, om 

de forberedende forløb formår at ruste de unge til at gennemføre en uddannelse.  
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Det at SFI har slået de to kategorier sammen må også forventes at have betydning for 

konklusionerne i rapporten. Uddannelsespålægget som udspringer af kontanthjælpsreformen 

betyder, at de unge ledige som ikke visiteres til forberedende forløb skal i uddannelse. Derfor må 

det forventes at uddannelsesdeltagelsen, men ikke nødvendigvis uddannelsesgennemførelsen 

blandt kontrolgruppen er høj og den relative effekt af de forberedende forløb fremstår tilsvarende 

lav. 

Det store frafald i ungdomsuddannelserne, særligt EUD og tallene der viser, at 50 % af eleverne i 

forberedende forløb forinden har påbegyndt men er faldet fra en ungdomsuddannelse, tydeliggør 

vigtigheden af at belyse, om de forberedende forløb formår at give de unge de sociale og faglige 

kompetencer som er en forudsætning for at de kan gennemføre en uddannelse.  

 

Uddannelsesforbundet mener, at det er vigtigt at det understreges, at ved at slå de to kategorier 

sammen mister analysen udsigelseskraft i forhold til at kunne konkludere, i hvilket omfang de 

forberedende forløb bidrager til at mindske de unges risiko for at ende i restgruppen.  

 

B. Bemærkninger til formandskabets svar og anbefalinger  

Analysen af de forberedende tilbud viser, at der er behov for en styrket indsats over for unge i 

målgruppen, hvis deres uddannelsesdeltagelse og arbejdsmarkedstilknytning skal øges og hvis 

restgruppen/NEET gruppen blandt de unge voksne i alderen 18-29 år skal nedbringes. Men det er 

ikke umiddelbart muligt på baggrund af analysen at konkludere, om dette skal ske gennem en 

udvidelse af volumen i tilbuddene, eller om det alene er nok at fokusere på at styrke kvaliteten og 

fleksibiliteten i de eksisterende tilbud og styrke muligheden for kombinerede forløb. Samtidig giver 

de aktuelle reformer i ungdomsuddannelserne potentielt anledning til, at flere og evt. nye grupper 

af unge, vil få behov for forberedende forløb. Derfor er der stort behov for at følge udviklingen i 

andelen og sammensætningen af unge i målgruppen tæt. 

 

Rådets anbefalinger skal tager højde for og have fokus på, at målgruppen, også inden for de 

enkelte typer tilbud, er meget sammensat med differentierede og komplekse udfordringer og 

behov, og at det derfor er afgørende at sikre en bredde og fleksibilitet i tilbuddene, som 

understøtter at disse kan imødekommes.  

Det er samtidig centralt at understrege, at flere af de forberedende tilbud netop retter sig mod 

særligt marginaliseringstruede og sårbare unge. Derfor er det nødvendigt at understrege, at 

forløbenes succes ikke alene kan måles på deres evne til at få de unge direkte i uddannelse eller 

beskæftigelse, men at dele af målgruppen først skal have et sammenhængende, helhedsorienteret 

og evt. længerevarende tilbud, der giver dem mulighed for at opnå sociale og handlekompetencer 

eller livsduelighed og robusthed, som er en forudsætning for, at de på længere sigt vil kunne 

overgå til uddannelse eller beskæftigelse.    

 

Rådet bør anbefale, at der skabes mere praksisbaseret og -informeret viden om, hvordan de 

forskellige tilbud kan udvikles og en strategi for, hvordan denne viden kan spredes til og inddrages i 

en udvikling af feltet (jf. pkt. 2 Bemærkning til dagsordenens pkt. 3) 
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I forhold til den diskussion, der lægges op til om KPI’er, er det afgørende, hvis det fastholdes som 

anbefaling, at KPI’erne bliver tilstrækkeligt brede og har blik for, at de forberedende tilbud netop 

retter sig mod en meget heterogen gruppe med differentierede og komplekse behov. 

Uddannelsesforbundet er bekymret for, at KPI’er som for ensidigt fokuserer på forløbenes 

umiddelbare effekter vil føre til incitamentsstruktur der belønner creaming – hvor institutionerne 

opmuntres til at fokusere på den stærkeste del af målgruppen.  

 

4. Bemærkninger til punkt 6: Eventuelt 
Uddannelsesforbundet mener, at de vil være hensigtsmæssigt hvis Undervisningsministeriet, der 

har sekretariatsfunktionen for rådet, løbende (fx årligt) udarbejder opgørelser til rådet omkring 

udviklingen i målgruppen, herunder optag på og frafald fra de forskellige tilbud, og om udviklingen 

i antallet af elever, der visiteres til forberedende forløb efter afbrudt ungdomsuddannelse opgjort 

efter type og varighed i ungdomsuddannelsen. Den sidste opgørelse skal gøre det muligt for rådet 

at overvåge, hvorvidt målgruppen ændrer sig som følge af de forskellige 

ungdomsuddannelsesformer.  

Som supplement til disse opgørelser vil det være hensigtsmæssigt, hvis sekretariatet udarbejder en 

oversigt til rådets medlemmer over de forskellige registre/databaser mv. hvor der kan trækkes 

data om målgruppen, og en oversigt over andre igangværende analyser mv. inden for området fx 

følgegruppen for vejledningsindsatsen, som er en del af EUD-reformen. 

Endeligt mener Uddannelsesforbundet, at det er vigtigt at proceduren omkring rådets anbefalinger til 

ministeren afklares. På det sidste møde blev rådets mødefrekvens drøftet, at det blev understreget de to 

årlige møder er et minimum, som kan udvides efter behov. Kompleksiteten og omfanget af materialet på 

nærværende møde og temaets vigtighed vidner om, at der er behov for at rådet får tilstrækkelig lejlighed til 

drøftelser både af de fremlagte rapporter og af rådets anbefalinger på baggrund af disse. Derfor vil 

Uddannelsesforbundet opfordrer til, at der sættes mere tid af til drøftelser i RUU. Endvidere er det vigtigt at 

sikre, at de anbefalinger, RUU afgiver til ministeren, behandles løbende i Rådet. 

 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
Hanne Pontoppidan 
Formand for Uddannelsesforbundet 

 

Uddannelsesforbundet 
Nørre Farimagsgade 15 
1364 København K  
Tlf.: +45 70 70 27 22 
info@uddannelsesforbundet.dk 
www.uddannelsesforbundet.dk 
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