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Baggrund

• Erhvervsuddannelserne skal yde et væsentligt  bidrag til at opfylde 
virksomhedernes kompetencebehov i fremtiden 

• …..og til at sikre unge og voksne et godt forsørgelsesgrundlag
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Side 2

Erhvervsuddannelserne

Leverer medarbejdere med relevante 

kvalifikationer

Fremmer en innovativ og kreativ 

arbejdsstyrke

Styrker virksomhedernes internationale 

konkurrenceevne

Motiverer unge og voksne til uddannelse

Giver grundlag for unges og voksnes 

arbejdsliv, herunder etablering af 

selvstændig virksomhed,

Giver de uddannelsessøgende grundlag 

for videreuddannelse



Produktionsdanmark

Elevmangel breder sig

Mens der er mangel på praktikpladser 
til unge tømrerelever, står en lang 
række jyske virksomheder med 
ubesatte praktikpladser inden for 
industriteknik og VVS.

29. juli 2013

Dansk Industri: Vi 
risikerer at mangle 
30.000 faglærte 

DIs direktør Karsten Dybvad er dybt 
bekymret over, at danske 
virksomheder om få år risikerer at 
mangle op mod 30.000 faglærte. Ny 
reform skal tage fat på udfordringen.

24. september 2013
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Hvorfor en reform?

• Søgningen fra 9. og 10. klasse er faldende

• Færre end hver 5. vælger erhvervsuddannelse lige efter 9. eller 10. klasse

• Gennemsnitsalderen er  over 21 år ved optagelsen

• 50 pct.  af alle optagne falder fra
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De unges søgemønster

Søgningen til ungdomsuddannelserne direkte fra  9. og 10. klasse
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gymnasiale 
uddannelser

62% 63% 68% 70% 71% 72% 74%

Erhvervsuddannelser 29% 26% 26% 24% 22% 20% 19%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gymnasiale 
uddannelser

62% 63% 68% 70% 71% 72% 74%

Erhvervsuddannelser 29% 26% 26% 24% 22% 20% 19%

DK 2007 - 2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gymnasiale 
uddannelser

62% 63% 68% 70% 71% 72% 74%

Erhvervsuddannelser 29% 26% 26% 24% 22% 20% 19%



Fire klare mål

1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse

2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.

3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de 
kan.

4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.
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Reformen og 
praktikuddannelsen
• Klare adgangskrav

• Mere og bedre undervisning, herunder kompetenceløft

• Styrket uddannelsesgaranti – praktikcentrenes rolle

• Ny attraktiv vej fra ufaglært til faglært for voksne på 25 år og derover

• Nye drøftelser mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter
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Vækstpakke 2014

1. Skolernes indsats for de praktikpladssøgende uden for skolepraktik skal 
styrkes – samtidig skal EMMA-kravene også gælde for disse søgende.

2. Skolernes praktikpladsopsøgende arbejde skal styrkes

 Ansættelse af flere praktikpladskonsulenter

 Fortsat startpakke og central hotline for især nye praktikvirksomheder

 Forsøg med udvidet administrativ hjælp til små virksomheder med elever

 Kampagne, fx for at fortælle virksomhederne om praktikcentre og delaftaler

• 95 mio. kr i 2014-2015 hertil
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Praktikuddannelse

juni 2013 Juni 2014 Ændring

Elever med 
uddannelsesaftale

72.624 70.385 -3 %

Elever i EUD uden 
virksomhedspraktik

1.165 1.137 -2 %

Elever i skolepraktik 5.774 6.415 11 %

Elever i gang med 
et hovedforløb

79.563 77.937 -2 %
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Note: 

• 6.931 elever søger praktikplads. Det er en stigning på 2 procent i forhold til 

samme måned sidste år.

• 696 af disse elever søger praktikplads i uddannelser uden skolepraktik. Det er et fald på 

31 pct. i forhold til samme måned sidste år.



Spørgsmål?

- Gert og Folmer ta’r over


