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LO & DA’s indspil til at styrke erhvervsuddannelserne   
Prognoser peger på, at vi i 2025 vil mangle op mod 60.000 faglærte. Samtidig søger alt 
for få unge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, og der er for få voksne over 18 år, 
der benytter muligheden for at opnå faglærte kompetencer. Derfor er det afgørende, at 
der nu tages initiativer til at sikre flere faglærte.  

Arbejdsmarkedets parter er både økonomisk og praktisk med til at sikre den løbende 
udvikling af de enkelte uddannelser, så de matcher arbejdsmarkedets behov, og 
virksomhederne finansierer elevernes løn under uddannelsen. Arbejdsmarkedets parter 
påtager sig således et stort ansvar for erhvervsuddannelserne og finansieringen af 
erhvervsuddannelsessystemet.  

Skal vi alle – arbejdsmarkedets parter og staten – lykkes med sikre flere faglærte, er 
der behov for at genskabe fundamentet for, at erhvervsuddannelserne bliver et 
attraktivt førstevalg for mange flere unge og voksne. Der er derfor behov for at styrke 
erhvervsuddannelsernes fundament.      

Vi vil derfor sammen anbefale regeringen følgende konkrete initiativer:  

Erhvervsuddannelserne skal have bedre økonomiske vilkår.  

Omprioriteringsbidraget og færre elever på erhvervsskolerne presser 
erhvervsuddannelsernes økonomi. Det er nødvendigt, at der investeres i en styrkelse af 
vores erhvervsuddannelser i en tid, hvor mangel på faglært arbejdskraft er en af de 
største udfordringer, Danmark står overfor.  

Vi foreslår derfor, at:   

• Der sker et betydeligt økonomisk løft af erhvervsuddannelserne i 2019, og at der 
for perioden frem til 2022 indgås en flerårs-aftale, der sikrer ro om 
erhvervsskolernes økonomi.  

• At omprioriteringsbidraget i 2019 og frem skal geninvesteres i 
erhvervsuddannelserne med henblik på at sikre at kvaliteten i uddannelserne ikke 
forringes. 

Kvaliteten i erhvervsuddannelserne skal fastholdes og udvikles 

Vi skal fastholde de faglige krav til eleverne på erhvervsuddannelserne. Det gælder både 
de krav, som eleverne skal opfylde for at begynde på erhvervsuddannelsen, men også 
de faglige niveauer, som eleven skal leve op til i løbet af uddannelsen – de såkaldte 
overgangskrav. De, der har vanskeligt ved at opfylde adgangskravene eller 
overgangskravene til de enkelte uddannelser, skal have en ekstra hjælp.  

Vi foreslår derfor følgende initiativer: 

• Der skal være bedre mulighed for supplerende undervisning på erhvervsskolerne: 
Erhvervsskolerne skal have mulighed for at udbyde for-forløb i f.eks. dansk og 
matematik til de voksne elever over 18 år, som mangler de formelle 
forudsætninger til at kunne begynde på en erhvervsuddannelse. 
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• Frivillig ekstraundervisning skal reducere frafald: Erhvervsskolerne skal have 
mulighed for at udbyde frivillig supplerende undervisning i de fag, der indgår i 
kravene til at fortsætte på uddannelsens hovedforløb. 

• Styrket fleksibilitet for de voksne:  Regler for voksne, der søger ind på 
erhvervsuddannelserne (EUV) skal afbureaukratiseres, så det er frivilligt for den 
voksne at afkorte uddannelseslængden.  

• Synlige resultater:  Der skal etableres en offentlig benchmarking af kvaliteten af 
uddannelserne på de enkelte erhvervsskoler.  

Bedre image til erhvervsuddannelserne  
Erhvervsuddannelserne skal være et attraktivt alternativ til de øvrige 
ungdomsuddannelser. De unge og deres forældre skal få øjnene op for, at der er gode 
beskæftigelsesmuligheder, spændende og udviklende jobs og muligheder for videre 
uddannelse.  

Vi foreslår derfor følgende initiativer: 

• Flere skal have adgang til et års grundforløb: Alle unge f.eks. til og med 18 år skal 
have mulighed for at begynde på grundforløbets første del (GF1). Ligeledes bør 
flere elever i aldersgruppen 18-25 år have mere fleksibel adgang til GF1.   

• Flest mulige elever skal i praktik på en virksomhed:  Der skal følges op på 
Trepartsaftalens arbejde omkring professionalisering af skolernes 
praktikpladsopsøgende arbejde, så det sikres, at skolerne får stærkere incitament 
til at arbejde med og samarbejde om at opsøge og formidle praktikpladser 

• Større praksisfaglighed i folkeskolen: Der skal - ud over midlerne til et løft af 
erhvervsuddannelserne - afsættes selvstændige midler til at øge integrationen af 
viden og pædagogiske metoder fra erhvervsskolerne i skolernes obligatoriske fag. 

• Mere viden om erhvervsuddannelser: Folkeskolelærerne skal efteruddannes på 
erhvervsskolerne eller som led i lærernes ordinæreuddannelsesforløb, og der skal 
-ud over midlerne til et løft af erhvervsuddannelserne - afsættes selvstændige 
midler til at etablere de rette vilkår og rammer for forpligtende samarbejder 
mellem skoler og erhvervsskoler. 

• Grundlæggende ny tilgang til 10. klasse år: 10. klasse skal være begyndelsen på 
en ungdomsuddannelse. Erfaringer fra de såkaldte EUD10 og 20/20-ordninger skal 
opsamles og videreføres. Og så vil det i mange tilfælde også give god mening at 
flytte 10. klasserne fysisk ud af folkeskolemiljøet og over på f.eks. erhvervsskolen. 
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