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EUD Januar 2016 

Mindst 8.000 flere praktikpladser til de helt unge 

Danmark har brug for faglært arbejdskraft. Vi står til at mangle 44.000 faglærte i 2025 ifølge 

en DI-analyse. Derfor er det helt uholdbart, at gennemsnitsalderen for at afslutte en 

erhvervsuddannelse er over 28 år, og at frafaldet er på 48 pct. EUD-reformen, der trådte i 

kraft i august 2015, har derfor som mål, at 30 pct. af en ungdomsårgang skal påbegynde en 

erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, og at frafaldet skal ned fra 48 pct. til 33 pct. 

At få flere unge til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse er uløseligt forbundet 

med at sikre praktikpladser til de, der begynder. Hvis erhvervsuddannelsesreformens mål skal 

nås i 2025, kræver det ifølge LO’s beregninger, at der skal oprettes 8.000 flere praktikpladser 

til de helt unge hvert år. 

30 pct. af en ungdomsårgang skal påbegynde en erhvervsuddannelse lige efter 9. 

eller 10. klasse i 2025 ifølge EUD-reformen. Der sker ikke af sig selv. I 2014 var det 

således godt 18 pct. af de unge, som påbegyndte grundforløbet i en 

erhvervsuddannelse lige fra 9. eller 10. klasse.  

En ungdomsårgang består i dag af 60-70.000 unge. Skal vi nå 30 pct. målsætningen, 

skal knap 20.000 unge altså påbegynde en erhvervsuddannelse direkte fra 

folkeskolen. Det er en opgave for folkeskolen, UU-vejlederne og for de faglige 

udvalg at oplyse og vejlede de unge denne vej. 

Men det er jo ikke nok, at de påbegynder en erhvervsuddannelse. De skal også 

kunne gennemføre uddannelsen og helst med en praktikplads i en virksomhed.  

Som frafaldet er i dag, betyder det, at knap ¾ af eleverne vil have behov for en 

praktikplads efter grunduddannelsen. Det svarer til, at der årligt skal bruges ca. 

14.200 uddannelsesaftaler til de 16-18-årige.  

I 2014 blev der indgået godt 40.000 uddannelsesaftaler. Heraf var ca. 7.800 

elever/lærlinge mellem 16 og 18 år – det vil sige, at de er startet på grundforløbet 

lige fra eller meget kort tid efter folkeskolen. Det er over 6.000 færre end nødvendigt, 

hvis 30 pct. var begyndt på en erhvervsuddannelse lige efter folkeskolen. Skal vi 

vende denne udvikling og opfylde reformens målsætninger, kræver det, at alle 

parter gør en alvorlig indsats og prioriterer dette ved trepartsforhandlingerne. 

Hvis vi yderligere inddrager, at en anden målsætning fra EUD-reformen er, at 

frafaldet skal ned fra 48 pct. til 33 pct., vokser det nødvendige antal praktikpladser 

selvfølgelig. Men der er en klar sammenhæng mellem frafaldet og antallet af 

praktikpladser. Et meget stort antal unge falder fra erhvervsuddannelserne, fordi de 

ikke kan få en praktikplads, så flere praktikpladser vil i sig selv medvirke til at 

nedbringe frafaldet. 
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Hvis det lykkes at nedbringe frafaldet på erhvervsuddannelserne til 33 pct. er det 

LO’s vurdering, at der skal findes 8.000 flere praktikforløb hvert år til unge mellem 

16-18 år i forhold til 2014. 

Figur 1. Praktikaftaler til 16-18-årige 

 
Anm.: Indgåede praktikaftaler de seneste 12 måneder i december i året.  I 2015 er tallet fra oktober. 
Kilde:  Undervisningsministeriet og egne skøn. 

I dag går kun knap 18 pct. af praktikpladserne til unge mellem 16 og 18 år, og 

andelen har været faldende siden krisen. Denne andel skal i vejret. Skal vi løse de 

udfordringer Danmark står over for mht. mangel på faglærte, kræver det dog ikke 

bare en omfordeling af praktikpladserne, men at det samlede antal af praktikpladser 

løftes væsentligt. 
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Manko: 8.000 praktikpladser




