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PRÆSENTATION

Hvordan klarer Danmark sig i forhold 

til udvalgte sammenligningslande?

Hvad gør man andre steder – fokus på 

uddannelsessystemerne i Holland, 

Schweiz og Sverige

Hvad kan inspirere os i Danmark?
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Fase 1. Danmarks placering ift. 

sammenlignelige lande

Hvor stor er restgruppen i disse lande og hvad 

kendetegner restgruppen her?



Restgruppen i bred og smal forstand... 
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Unge i alderen 15-29 år, 

som hverken er i 

uddannelse, træning eller 

arbejde.

Unge i alderen 18-24 år, 

som hverken er i 

uddannelse, træning eller 

arbejde – og som højest 

har gennemført 

grundskolen.
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RESTGRUPPEN BREDT DEFINERET
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FORBEREDENDE UDDANNELSE OG RESTGRUPPEN BREDT 

DEFINERET
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RESTGRUPPEN...

2,4
3,2

4,1 3,7

5,7
4,3

3,0

3,5

3,7 5,1

3,9
7,4

0

2

4

6

8

10

12

14

Schweiz Sverige Danmark Holland Finland Norge

Ledige og uden for arbejdsstyrken Beskæftigede

• Unge i alderen 18-24 år, som hverken er i 

uddannelse, træning eller arbejde – og som 

højest har gennemført grundskolen (grøn). 

• Unge i alderen 18-24 år, som højest har 

gennemført grundskolen, og som er i arbejde 

(grå).
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DE UNGES VEJ GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET
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DE UNGES VEJ GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET
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I Danmark forlader flere unge 

uddannelsessystemet i 

slutningen af teenage-årene. 

Det er ikke tilfældet i Holland 

og Schweiz.

I det hollandske system forbliver 

størstedelen af de unge i 

uddannelsessystemet frem til det 

17. år

I Danmark er der en stor andel af de 

unge der er i uddannelse i 

slutningen af 20’erne
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FOKUS PÅ VERDEN 
OMKRING OS

Uddannelsessystemerne i 

Holland, Schweiz og 

Sverige
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METODE: KORTLÆGNING
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Fase

1

Faser i kortlægningen

INDLEDENDE

KORTLÆGNING
UDVÆLGELSE OG 

ETABLERING AF

KONTAKT TIL

INFORMANTER

MISSION TIL HOLLAND, 

SCHWEIZ OG SVERIGE
AFSLUTTENDE

KORTLÆGNINGSARBEJDE
Holland: 7 interviews

Schweiz: 10 interviews

Sverige: 7 interviews



94 % går direkte videre fra grundskole til

ungdomsuddannelse, heraf vælger 50 % en

erhvervsuddannelse og 44 % en gymnasial uddannelse.

Det er læreren, som indstiller til uddannelserne. 
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Unikt uddannelsesnummer til hver eneste ung. 

Databasen bruges til månedslige fraværsrapporter, 

frafaldsopgørelse, bench-marking, performance bonus 

og forskning

Pligt til at gå i skole til man er 18 år eller har taget en

kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Årlig performance bonus per reduceret frafaldet elev

(2500 EUR per færre frafaldet elev).

Frihed til selv at bestemme midlerne. 

NATIONAL DATABASE RESULTATSTYRING

GRUNDSKOLE
SKOLEPLIGTIG ALDER 
ER 18 ÅR

4-12 ÅR

KARAKTERISTIKA VED DET HOLLANDSKE UDDANNELSESSYSTEM



Både teoretiske og erhvervsfaglige uddannelser tager 3 

år. 

Stor overgang til gymnasiet på 98 %. 60 % vælger den 

teoretiske linje , og 27 % vælger den erhvervsfaglige. 

Kun 70 % har færdiggjort uddannelsen efter fire år.
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Gode meritmuligheder og nemt at skifte mellem linjer

Uddannelsesbegrænsninger i erhvervsuddannelsen. Kan 

ikke komme på universitetet fra den erhvervsfaglige 

gymnasiale uddannelse.

14,6% er ikke kvalificeret til at vælge et program I 

gymnasieskolen.

Stor gruppe af elever, som sidder fast I disse

programmer.

Skolernes ansvar at eleverne går i skole og for sætte ind

med ekstra ressourcer, hvis en elev er frafaldstruet.

Skoleinspektionen fører kontrol hermed og kan udstede

bøder og lukke skoler. 

SKIFT STÆRKT TILSYN

ENHEDS-
GYMNASIESKOLEN

INTRODUKTIONSPRO-
GRAMMER TIL
GYMNASIESKOLEN

KARAKTERISTIKA VED DET SVENSKE UDDANNELSESSYSTEM

45%

38%

9%

8%

Går stadig på

introduktionsprogram

på 4. år

Faldet fra uden at

være startet på et

nationalt program

Startet på nationalt

program, men

frafaldet

Overgået til nationalt

gymnasieprogram og

fuldført dette

Kilde: Skolwerket, 2014



Fra 8. til 9. klasse i den schweiziske enhedsskole arbejder

eleverne systematisk med afklaring omkring

uddannelsesvalg. Hvad kan jeg? Hvad har jeg lyst jeg? Hvilke

muligheder er der? Eleverne skriver bl.a. praktikansøgninger i

skoletiden og virksomhedsbesøg er vigtige.
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Målsætninger besluttes centralt i en ”treenighed” 

mellem staten, de 26 cantoner og virksomhederne - og 

udføres decentralt. Virksomhederne spiller en central 

rolle, særligt i forhold til erhvervsuddannelserne, 

herunder skabelse af praktikpladser. Der er elevløn til 

erhvervsuddannede og ikke SU til elever i gymnasier.

Der er skabt en stærk fortælling om, at man ikke kan vælge

forkert. Uanset hvor du starter, kan du slutte hvor du vil. 60 

pct. tager en erhvervsuddannelse og ca. 55 pct. får en

videregående uddannelse. Etableringen af den videregående

erhvervsuddannelse (PET) har bidraget hertil, det samme har

det meget differentierede uddannelsessystem..

Der er et sikkerhedsnet for alle. Case management er ideen

om at personer med flere samtidige problemer kan få en

case manager, som bliver den unges indgang til det

offentlige mv. Uddannelse har forrang for arbejde.

DEN SÆRLIGE
SCHWEIZISKE MODEL

CASE MANAGEMENT

TIDLIG OG 
SYSTEMATISK
VEJLEDNINGSINDSATS

DU KAN IKKE VÆLGE
FORKERT

KARAKTERISTIKA VED DET SCHWEIZISKE UDDANNELSESSYSTEM
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HVAD KAN VI 

LADE OS 

INSPIRERE AF I 

DANMARK?



Inspiration fra 

verden 

omkring os

Datadrevet 

resultatbaseret 

styring

Søgning til 

erhvervs-

uddannelse

Samarbejde 

med 

erhvervslivet

Overgange og 
fleksibilitet



SØGNING TIL ERHVERVSUDDANNELSER

I Danmark har erhvervsuddannelserne (lige som i mange andre lande) lav og 

faldende søgning, samt en lav prestige blandt unge og deres forældre

Udfordring: Kun et mindretal af de fagligt dygtigste elever vælger en 

erhvervsuddannelse

Udfordring: Ikke en klar uddannelsesvej for de unge og problemer med at 

få en praktikplads

Inspiration

I Schweiz starter eleverne tidligt med at reflektere over sit uddannelsesvalg. I 

den proces udfordres eleverne og møder lokale virksomheder

I Schweiz er erhvervsuddannelserne også et naturligt valg og markedsføres 

aktivt fra centralt hold.

Desuden understøtte valget af erhvervsuddannelse af incitamentsstrukturerne: 

Elevløn på EUD og ingen SU i gymnasiet.

Indsatsen for at skabe praktikpladser er stor. Virksomhederne tager ansvar.

Det svenske enheds-gymnasium løser ikke problemet. 



OVERGANGE OG FLEKSIBILITET

I Danmark er der en høj overgang fra grundskole til fortsat uddannelse, men alligevel 

er der kun 80 % som syv år efter grundskolen har afsluttet en ungdomsuddannelse

Udfordring: Mange unge er i forberedende tilbud, som ikke er 

kompetencegivende. Mange unge har bevæger sig af omveje gennem 

uddannelsessystemet bl.a. grundet stort frafald på erhvervsuddannelser 

Udfordring: Barrierer i uddannelsessystemet, eksempelvis adgangskrav mv.

Inspiration

Organisering af erhvervsuddannelsessystemet i Holland og Schweiz har uddannelser 

på 1, 2, 3 og 4 år, som er mere eller mindre teoretiske/praktiske.

Tydelige uddannelsesveje for de unge igennem systemet frem til videregående 

uddannelse i Holland og Schweiz.

Målrettet brobygning. Brobygningsår mellem grundskole og ungdomsuddannelse i 

Schweiz er arbejdsmarkedsfokuseret og sigter primært mod erhvervsuddannelserne. 

Holland har en et-årig særligt forberedende erhvervsuddannelse for de elever, som 

ikke kunne fuldføre den ordinære forberedende uddannelse.

I Holland er der målrettede aktiviteter til forbedring af overgange. Første år på 

erhvervsskolen (ekstra fokus på fastholdelse) og sommerferietilgang.



”Den seneste reform af erhvervsuddannelserne havde eksplicit som formål at øge 

mobiliteten i uddannelsessystemet for erhvervsuddannede, hvilket er et meget 

vigtigt element for erhvervsuddannelsernes attraktivitet. Eleverne ved, at de kan få 

en god karriere med en erhvervsuddannelse. De ved, at de kan komme videre i 

uddannelsessystemet og ikke bliver fanget i en blindgyde. Du kan starte hvor som 

helst [i uddannelsessystemet] og slutte hvor som helst" (interview III, Schweiz).
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SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

I Danmark er der allerede tæt kobling mellem erhvervsskolerne og erhvervslivet.

Udfordring: Mismatch mellem udbud og efterspørgsel af 

praktikpladser/lærlingepladser

Inspiration (Holland og Schweiz):

At få skabt den gode fortælling ved hjælp af økonomiske caseberegninger og 

kampagner 

Italesættelse af praktikanter og lærlinge som en god investering

Schweiz: Arbejdsgiveransvarlighed for erhvervsuddannelsessystemet, herunder 

undervisning og praktikpladser 

Det er virksomhedernes behov, som definerer udbuddet og indholdet i 

erhvervsuddannelserne i hver region (kanton) 

Kantonerne organiserer 8. og 9. klassetrin, så det i højere grad sigter mod en specifik 

overgang til en erhvervsuddannelse.



DATADREVET OG RESULTATBASERET STYRING  

Vi har masser af data i Danmark. Det skal bare anvendes!

Udfordring: At gøre data let tilgængeligt, let forståeligt og med et klart formål i 

sigte

Udfordring: 1) Processtyring frem for målstyring. 2) Undgå uhensigtsmæssig 

adfærd som følge af resultatstyringen, dvs. finde de rigtige incitamenter og mål. 

Inspiration

Holland: Prioritering, systematisering og facilitering af data

Statistik tilgængeligt på både nationalt, regionalt, kommunalt og skoleniveau (drop 

out explorer)

Resultatstyring frem for processtyring

Incitamenter: Performance bonus på både skoleniveau og regionalt niveau (fokus på 

overgange)

Decentralisering og frihed: Midler bestemmes selv



STYRING: SKOLEPLIGT  

Danmark: Alle under 18 skal være under uddannelse eller i aktivitet

Udfordring: Forberedende aktiviteter, som ikke er kompetencegivende

Inspiration

Holland: Uddannelsespligt indtil 18 år eller opnåelse af kompetencegivende 

uddannelse.

Ingen ret til arbejdsløshedsunderstøttelse for unge under 27 år, hvis de ikke har en 

kompetencegivende ungdomsuddannelse
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