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Gør EUD til videregående uddannelse og ungdomsuddannelserne mere
fleksible
Gymnasier vil bidrage til at uddanne flere med en erhvervsuddannelse. Det skal ske
ved at give mulighed for merit, så unge med en gymnasial uddannelse i rygsækken
hurtigere kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Det er et af flere forslag som
Danske Gymnasier har til indretningen af fremtidens ungdomsuddannelsessystem.
-

Flertallet af de 15-16-årige har i dag svært ved at beslutte sig for en fremtid
som smed eller elektriker. Fordi de frygter, at deres valg af en
erhvervsrettet ungdomsuddannelse vil ”låse dem fast” i en branche, mens
gymnasiet holder alle døre åbne. Derfor skal vi gøre det lettere for de unge
at skifte spor undervejs i deres ungdomsuddannelse uden at spilde tid, siger
Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier.

Danske Gymnasier præsenterer en række forslag til en omfattende ændring af det
nuværende ungdomsuddannelsessystem, der dels imødekommer de unges behov
for fleksibilitet og dels bidrager til at skaffe flere erhvervsuddannede, samtidig med
at man fortsætter med at uddanne højtuddannede, som flere analyser viser, der også
bliver brug for i fremtiden.
En del af forslaget går på at gøre det nemmere for unge at skifte mellem de
forskellige ungdomsuddannelser, således at de, der finder ud af, at de har valgt
forkert, kan skifte ungdomsuddannelse og få merit for de fag, de allerede har taget.
På den måde opleves valget af ungdomsuddannelse mindre definitivt for den unge.
Dernæst skal der åbnes for, om alle erhvervsuddannelser fortsat skal være
ungdomsuddannelser, som vi kender det i dag, eller som en videregående
uddannelse på linje med de øvrige korte og mellemlange videregående
uddannelser. Unge der starter på EUD med en studentereksamen i bagagen, skal
sikres merit for de fag, de allerede har taget på deres ungdomsuddannelse, så de
hurtigere kan komme igennem EUD’en og på den måde undgå dobbeltuddannelse.
-

Arbejdspladserne stiller allerede i dag store krav til de faglærtes engelskog matematikkundskaber og de krav, forventer vi vokser i fremtiden.
Derfor giver det god mening at få flere faglærte med en gymnasial
uddannelse i bagagen, pointerer Birgitte Vedersø.
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Hun uddyber:
- Undervisningsministeriets egne statistikker viser, at EUD-elever, der
allerede har en studentereksamen, klarer sig generelt bedre på EUDuddannelserne end andre elever. Derudover ser vi en tendens til, at
virksomhederne foretrækker mere modne lærlinge, fordi de både har
kørekort og er bedre til at tage ansvar, mens yngre EUD-elever ofte er
henvist til skolepraktik. Derfor giver det god mening at åbne for, at flere
kan bygge oven på deres studentereksamen med en EUD, siger Birgitte
Vedersø.

Kontakt Formanden for Danske Gymnasier Birgitte Vedersø på
21279020
Fakta:
Knap 6 pct. af stx’erne tager en erhvervsuddannelse efter endt studentereksamen,
for hhx er tallet 18 pct. og for htx godt 10 pct. (2015 tal).
Unge, der starter på en EUD efter endt studentereksamen har væsentligt lavere
frafald end unge, der ikke har en gymnasialuddannelse bag sig.
Det samlede frafald 6 mdr. efter grundforløbets start er på 19,7 pct., mens det for
unge med studenterhuer kun er 13,9 pct.

