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Folkedybet om de kortuddannede



Myte 1: Der er mangel på (u)faglært arbejdskraft?

• Vi har 110.000 ledige - 12.000 alene i 3F
• 1000 3F’ere er løbende i praktik/løntilskud
• 200.000 danskere er på deltid
• 18 mio. ledige i Europa – alene i 

Sydeuropa 8 mio.

• Der er ikke mangel på hænder – og kun 
måske på kompetencer



STAR’s rekrutteringsanalyse
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Uændret uddannelse for ledige 3F’ere
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Effekten af diverse aktivering
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Myte 2. De kortuddannede er ikke motiverede for uddannelse

Fakta er, at de er motiverede, når:
• Det er direkte brugbart i deres arbejde
• Det er nødvendigt 
• Der er ”efterspørgsel” efter det. F.eks. at en 

arbejdsleder tager initiativet til det
• En tillidsrepræsentant eller en kollega, der 

”puffer”

Kilde: Evalueringsinstituttet: Fra ufaglært til faglært



I 6 uger? Glem det – gnisten dør



Myte 3: Virksomhederne 
uddannelsesplanlægger

Keep it simple
På et bryggeri valgte ledelsen en strategi, 
der hed, at inden for syv år ville de kun 
have faglærte medarbejdere.

Det er sgu da SMART- altså Specifikt, 
Målbart, Ambitiøst, Realistisk og 
Tidsafgrænset.



Myte 4: Der er praktikpladser nok, men for få unge, 
der vil de rette uddannelser”



Myte 5. De ledige vil ikke i 
uddannelse



Trepartsaftalen

• Vi fik forhandlet 420 mio.kr. i højere 
taxameterbetaling til skolerne

• Vi har fået 100 mio.kr. til opsøgende 
arbejde

• Vi har fået 100 mio.kr. til den såkaldte 
RAR-model

• Vi fik hævet VEU-godtgørelsen fra 80 til 
100 % af dagpengene



Ønsker til fremtiden

• Vejledning i folkeskolen

• Praksis og værksteder i 
undervisningen

• Studenter kan blive faglærte

• Ikke om du vil uddannelse, men 
hvilken uddannelse

• Vejledning til virksomheder og 
medarbejdere


