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Om Tænketanken DEA

Samfundets investeringer Uddannelse, forskning, 
innovation & tidlig indsats

Værdiskabelse



DEAs partnere



OVERGANG FRA 
GRUNDSKOLEN



Dramatiseret valg og pressede unge

• Langstrakt valgproces – fra 8. klasse

• Manglende ord og sprog

• Valget er blevet dramatiseret

• De unge føler sig pressede



” (…) prøv at tænke sig, at vi var, hvad er man, når man går i 9. klasse, 15 år 
gamle? Og skal vælge hvilken uddannelse, der ligesom skal have betydning for 

resten af ens liv, det var helt vildt at tænke på, vi følte overhovedet ikke, at vi 
var gamle nok til at træffe den beslutning.

Sofia, hhx



Mange mennesker med i valgrummet

• Intet valg foretages alene

• Forældre er både indikator og pejlemærke

• Skolekammerateffekt og forbundne valg

• Mange uformelle vejledere

THE PROJECT



Ungdommen er anderledes i dag



MANGE MÅLGRUPPER, ÉN 
SKOLE



• 81 pct. er vurderet ikke uddannelsesparate
• 22 pct. har modtaget specialundervisning
• Har et karaktergennemsnit på 3 i dansk
• 11 pct. har været i Danmark <5 år
• 34 pct. har været i berøring m. psykiatrien
• 14 pct. har været anbragt uden for hjemmet
• 10 pct. er tidligere sigtet

Kan man tale om karakteristik? 



”Nogle har nærmest studentereksamen lige rundt om hjørnet, og andre 
har komplekse diagnoser eller har store svigt fra de voksne i deres liv”

FGU-direktør

”Mange kommer fra hjem med problemer. Vi har også mange, der tager 
stoffer, og nogle har også fodlænke. Der er jo nogle meget voldsomme 

historier. Men vi har også bare nogle, der var trætte af deres 
erhvervsuddannelse.”

FGU-direktør



• Store krav til indretning af forløbene og 
undervisningen 

• Individuelle uddannelsesplaner og forløbsplaner 

• FGU ikke er målstyret eller pensumstyret centralt

På papiret muligheder



• Sociale problemer vs. faglige 
problemer  

• Krav til undervisernes kompetencer 
• Grænsen til specialtilbud

Dobbeltopgaven



MANGE SKOLER, ÉN 
SEKTOR



• Forskellige elevgrundlag:
• Etnicitet
• Fagligt niveau,
• Udfordringsbillede

• En samlet sektor? 

Kommunale forskelle



TAK FOR 
OPMÆRKSOMHEDEN
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