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Referat af 4. møde i Rådet for Ungdomsuddannelser  
torsdag d. 14. april 2016 

kl. 10.00 – 15.00, Færøsk Pakhus, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 
Frederiksholms Kanal 25 

 
Til stede:  
Formandskab:  

Katherine Richardson (formand), Noemi Katznelson, Kirsten Holmgaard, Sune Agger, Trine Ladekarl 

Nellemann 

 

Rådets øvrige medlemmer: 

 

  

Martin Liebing Madsen FTF 

Hanne Pontoppidan Uddannelsesforbundet 

Anders Vind LO 

Jan Bauditz KL 

Stina Vrang Elias Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser 

Conni Simonsen Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser 

Annette Nordstrøm Hansen Gymnasieskolernes Lærerforening 

Peter Enevold Danske Erhvervsskoler – Lederne 

Anders Stendevad Erhvervsskolernes Elevorganisation 

Berit Toft Fihl Dansk Arbejdsgiverforening 

Troels Brandt Forstanderkredsen for produktionsskoler og højskoler 

Veronika Schultz  Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 

Sally Morks Landssammenslutningen af Handelsskoleelever  

Anne-Birgitte Rasmussen Danske Gymnasier 

Pernille Brøndum Rasmussen Lederforeningen for VUC 

   

 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling: Liz Nyman Lausten, Susanne Anthony, Hjørdis 

Dalsgaard og Karina Nicolaisen (referent) 

 

Eksterne deltagere: 

Thomas Jordan Rambøll 

Beate Fabricius Rambøll 
 

 

1. Velkomst ved formanden 

Formanden bød velkommen og orienterede om, at Michael Rosholm har trukket sig fra formandskabet. 
Formanden præsenterede dagsordenen, og da der ikke var nogle kommentarer til denne, blev 
dagsordenen godkendt. 
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2. Analyse af erhvervsgrunduddannelsen    

(Bilag 1. Rambølls Rapport) 

 

Rambøll præsenterede deres egu-analyse og fremlagde deres analysedesign samt resultater. Tilgangen til 

egu har siden 2012 været stabil, dog er eleverne nu oftest under 18 år, hvor det tidligere var unge over 

18 år, der var den største gruppe. Der er store kommunale forskelle på, hvor udbredt egu’en er. De højt 

præsterende kommuner har en helhedstænkning omkring de unge, har uddannelseskrav til egu-

vejledere, har tæt kontakt med den enkelte og aktørerne samt fælles aktiviteter for egu-eleverne.  

 

Elever der gennemfører en egu, har 11 procent større sandsynlighed for at komme i beskæftigelse eller 

videre uddannelse end dem, der afbryder egu.  

 

Formanden fortalte, at KL’s nyhedsbrev, MOMENTUM, bringer en artikel om analysen med interview 

af Sune Agger i næste nummer. Ministeren orienteres, og der sendes pressemeddelelse ud sammen med 

ekspertgruppen og REU ift. at egu er en nyttig trædesten, men der skal gøres mere for at styrke 

aktørerne.  

Rambøll forlod mødet. 
 

3. Status på igangværende undersøgelser ved sekretariatet 

 

Susanne Anthony gav en status på de igangværende undersøgelser; analysen af avu og 

produktionsskoleforløb samt den kvalitative internationale research om restgruppen. 

 

Formanden lovede at finde en model for, at rådsmedlemmerne kan høres ift. undersøgelsernes 

resultater og tolkninger heraf før de offentliggøres. 

 
4. Temadrøftelse om kvalitet i uddannelsessystemet 

 

Noemi Katznelson præsenterede temaerne.  

 

Dette punkt foregår i workshops, og der tages individuelle referater. 

 

Formanden takkede for god ro og orden. Formandskabet vil sammen med sekretariatet samle op og 

skriftligt orientere medlemmerne om den videre proces. 
 

5. Regeringens gymnasieudspil 

 

Formanden orienterede om, at formandskabet overvejer et debatindlæg om gymnasieudspillet og de 

synspunkter, formandskabet har tænkt sig at bringe frem, herunder behov for større grad af fleksibilitet, 

adgangskravet, der rammer socialt og etnisk skævt, samt erhvervsuddannelsernes værd.   

 

Flere rådsmedlemmer udtrykte tvivl om, hvorvidt rådet skulle udtale sig om udspillet, når det vedrørte 

et specifikt uddannelsesområde.  
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Formanden fastslog, at det ville være formandskabets udtalelse, ikke det samlede råds udtalelse. Hun 

fortalte ligeledes, at udtalelsen ville fokusere på sammenhængen mellem ungdomsuddannelser og ikke 

gå i dybden med de enkelte uddannelser.  

 

Rådsmedlemmerne ønskede også at debattere karakterkravet på 4, der for nogle ansås som værende en 

for snæver vurdering af eleverne. Der blev stillet forslag om, at RUU kunne undersøge, hvilke effekter, 

et karakterkrav medførte, herunder frafaldsprocent, fastholdelsesprocent, elevernes trivsel, elevernes 

selvopfattelse, uddannelsernes kvalitet med videre.  

 

Formanden takkede for en god diskussion. 
 

6. Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse ved Stefan Hermann  

 

Formanden for ekspertgruppen, Stefan Hermann, fortalte om ekspertgruppens kommissorium, 

hvordan de har tilrettelagt arbejdet, og hvordan han ser, at de to fora gensidigt kan bruge hinanden.  

 

Formanden takkede for en spændende gennemgang. Hun nævnte, at rådet gerne ville hjælpe 

ekspertgruppen, hvor det er muligt, også med evidens og potentielle forbindelser.  

 
7. Eventuelt 

 

Næste rådsmøde er sat til 20. september 2016, hvor ministeren har givet foreløbigt tilsagn om 

deltagelse. 

 

 

 

 


