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- 76.600 unge i alderen 
15-29-år er hverken i 
gang med uddannelse, 
har uddannelse eller job 

- 15-24 år: ca. 46.000
- Dertil 22.000 >= 25 år
- + 7.500 25-29-årige med 

en studenterhue

Unge uden job og uddannelse



Det drejer sig om en relativt konstant andel af 
årgangene



Hvad ved vi om unge, 
der ikke får en uddannelse? 



Det er også et problem på Vestegnen

Bopæl som 15-årig Bopæl i 2020



- Lave/ingen karakterer
- Foranstaltninger eller anbringelse
- Psykiske diagnoser

Sammensat – men nogle problemer går igen



Vejen frem er uddannelse
• Det svarer til

4 elever i en 
klasse med 26 
elever. 

• I nogle egne af 
landet er det 
ca. 20 procent, 
der ikke får en 
uddannelse som 
f.eks. Syd- og 
Vestsjælland.



Det er ikke
fordi de unge ikke har forsøgt sig



Vi har kortlagt de ting, der isoleret set påvirker unges chancer for at 
have fået en ungdomsuddannelse som 25-årig.  

Risiko- og styrkefaktorer

Ingen afgangsprøver/under 2 
i dansk og matematik

Har været anbragt / børnesag

Psykiatrisk behandling

Ufaglærte forældre

Havde fritidsjob i 8. kl.

Efterkommer

Kvinde

Forældre har videregående 
uddannelse

Hvilke veje til uddannelse? 

Kriminalitet

Misbrug

10.klasse

Hf-enkeltfag

Almen voksenuddannelse

Vi følger med i FGU



Hvorfor er uddannelse vigtigt?



Der bliver færre og færre ufaglærte job



Ufaglærte jobs er mere ustabile



Vi får brug for færre ufaglærte fremover



• Velstanden øges med 
4-17 mio. kr. hver gang 
vi giver en uddannelse 
set over et liv. 

• Bedre tilknytning til 
arbejdsmarkedet 

• Højere produktivitet

At give en uddannelse er en 
guldrandet gevinst for samfundet



Økonomisk potentiale i
at sikre flere en uddannelse



Hvad gør vi så?
• Vi har brug for at gøre noget andet. 

Det vi gør nu virker ikke!

- Øget indsats i folkeskolen. Trivsel. Faglighed. 
Praksisfaglighed. Fokus på de egne af landet med 
mange i risikogruppen. 

- Mere fleksible ungdomsuddannelser.  Mere 
praktik / mesterlære. 

- Ordentlige rammer til de tilbud, der er: 
- FGU
- VUC

• Og så skal vi se det som en investering!



Tak for ordet



- Faldet med 25 pct. svarende til 2.900 elever
- Størst fald i:

- Nordsjælland -35%
- Sydjylland -31%
- Fyn -27% 
- Nordjylland -27%
…
- Københavns Omegn -16%

Færre FGU-elever i 2021





Folkeskolen er en løftestang
• Gode karakterer til 

afgangsprøven er 
vigtigt for at få en 
uddannelse på trods 
af mange 
risikofaktorer i 
opvæksten.



Uanset hvilken social 
klasse man er opvokset i, 
så er viser vores analyser, 
at de børn, der trives, 
klarer sig bedre til 
afgangsprøverne. 

Det handler også om trivsel
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