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Hvilke unge er i særlig risiko for at ende uden for arbejdsmarkedet 
senere i livet, og hvor meget fylder denne gruppe på de forberedende 
tilbud? 
 
Hvilken betydning har de forberedende tilbud for, om de udsatte unge 
kommer i uddannelse eller beskæftigelse? 
 
Hvor godt løfter de enkelte institutioner og skoler de udsatte unge 
videre til uddannelse eller beskæftigelse? 
 
Hvad ser ud til at virke ude på institutionerne og skolerne, og hvordan 
kan den gode praksis udbredes? 



Hvem er de udsatte unge?  
- en alternativ definition  



Profileringsmodel anvendes til at definere de udsatte unge 

Modellen identificerer forhold blandt 14-årige, som øger risikoen for at ende 
på langvarig (52 ugers) passiv forsørgelse 



Modellen identificerer forhold blandt 14-årige, som øger risikoen for at ende 
på langvarig (52 ugers) passiv forsørgelse 



Hvad karakteriserer de udsatte unge? 

Alle unge Udsatte unge 



Hvor mange udsatte unge er der?  
- fokus på de forberedende tilbud 



… men analysen inddrager også Disse tilbud er særligt i fokus 

• Ordblindeundervisning for voksne (OBU) 
• Folkehøjskoler 
• Ungdomshøjskoler 
• Daghøjskoler 
• Frie fagskoler 

 

• Almen voksenundervisning (AVU) 
• Forberedende voksenundervisning (FVU) 
• Produktionsskole 
• Ungdomsskole 

HVILKE FORBEREDENDE TILBUD HAR VI MED 



De udsatte unge er overrepræsenteret i de forberedende 
tilbud… 



…og tager ofte flere forskellige tilbud 



Kommer de udsatte unge videre i 
uddannelse eller beskæftigelse? 
- efter endt grundskole eller afbrudt 
ungdomsuddannelse 



Hver anden udsat ung har afbrudt en uddannelse inden de 
starter i et tilbud, 2008-2013 

Udsatte unge Alle unge  



Hvordan måler vi de unges overgang til uddannelse eller 
beskæftigelse? 

Ikke-  
observerbare 
karakteristika 
- Motivation 
- Sociale                    
. færdigheder  

 

Observerbare 
karakteristika 
- Demografi 
- Social baggrund 
- Forældre forhold 

Ej forberedende tilbud 

Forberedende tilbud 

Påbegyndt uddannelse 
eller beskæftigelse 

2) Efter afbrudt        . 
ungdomsuddannelse  

1) Efter endt                  
grundskole              . 

Måling af effekt efter 1 år 



Bestemte kombinationer af tilbud ser ud til at løfte de 
udsatte unge 

Ingen effekt Negativ effekt Positiv effekt
 

 Direkte efter endt       Efter afbrudt 
Sammensætning af tilbud: grundskole     ungdomsuddannelse 

Produktionsskole     

AVU     

FVU     

Ungdomsskole     

AVU og produktionsskole     

FVU og produktionsskole     
Ungdoms- og produktionsskole      
      

Korrektion for tidlig uddannelsesindsats 
og ledighed før tilbud  

Nej 
 

Ja 
  

   Nej 
 

     Ja 
 

      

Deltagelse i forberedende tilbud og de udsatte unges overgang til en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse 
inden for det første år 



Hvad kan være med til at hjælpe de udsatte 
unge videre? 
- institutioner og skolers betydning  



Hvordan måler vi institutionerne og skolernes løfteevne? 

Forskelle i 
elevsammensætning 

Institutioner og skoler 

Forskelle i lokalområder, 
øk. konjunkturer, mv. 
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Påbegyndt ordinær 
uddannelse eller 

beskæftigelse 

Overgang et år efter afslutningen  af et 
forberedende tilbud 



Gennemsnitlig forventet overgangsgrad til uddannelse eller 
beskæftigelse, 2011-2013 
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Løfteevne for de institutioner, der udbyder AVU og FVU 
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Løfteevne for produktionsskoler og ungdomsskoler 
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”Vi har jo fokus på de sociale kompetencer. Det er det, de skal lære for at gå på 
en uddannelse. Det faglige skal de nok lære senere, men det hele hænger 

sammen” – Produktionsskole 
 

”Efter vi har fået ro på og fået ryddet op i deres rygsæk med problemer, fået 
skabt stabilitet og kontinutitet, så begynder vi så småt at undervise dem” – 

Ungdomsskole 
 

”Problemet er, at mange ikke har selvværd og ikke ved, hvad de vil. De har ikke 
engang drømme. Mange oplever her, at de faktisk godt kan gå i skole” - VUC 

Det handler ikke kun om at styrke de faglige kompetencer… 



Skolebænken er ikke altid vejen frem… 

”Det at man ikke bare laver noget, fordi læreren siger det, men fordi nogen 
skal bruge det, motiverer eleverne til ansvarlighed og får dem til at lave 

tingene ordentligt. Motivet bliver således, at man gør noget godt og gør nogen 
tilfredse” – Produktionsskole 

 

”Matematik kan man lige så godt regne ift. Indkøb i Netto […] På FVU har man 
mere frie hænder til at vælge nogle andre tekster, som gør det nemmere at 

gøre dansk praktisk. På AVU er det mere fast” - VUC 



Opsummering 

• Cirka 12 pct. af de unge på de forberedende tilbud har særlig høj risiko for senere i 
livet at ende i langvarig passiv forsørgelse 

• Bestemte kombinationer af tilbud forbedrer de udsatte unges chancer for at 
komme i gang med en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse 

• Især unge, som allerede i grundskolens 7.-9. klasse har været visiteret til et 
specialtilbud i udskolingen, har gavn af de kombinerede tilbud 

• Stort forbedringspotentiale i at styrke de udsatte unges overgang fra de 
forberedende tilbud til uddannelse eller beskæftigelse 

• Nytænkning og alternativer er med til at forbedre overgangen til uddannelse eller 
beskæftigelse  



Faglig ledelse gennem ressourcepersoner i 
dagtilbud 


