
 

 

 Den 19. april 2017 

Dagsordenspunkt 3 

Resolution 

 1 
Ny uddannelse skal sikre unges behov 2 

En ny forberedende uddannelse skal tilgodese de unges forskellige behov. Det må ikke ske på 3 
bekostning af lærernes løn- og ansættelsesforhold 4 

Med ekspertgruppens anbefalinger til Bedre overgange til en ungdomsuddannelse er der kommet 5 
politisk fokus på gruppen af unge, som ikke får en ungdomsuddannelse. Det er på tide og 6 
nødvendigt – ikke mindst for de unge, det handler om. 7 

For Uddannelsesforbundet er det afgørende, at en politisk aftale på området tager afsæt i de unges 8 
forskellighed og deres meget differentierede behov. Og at de løsninger, der etableres, afspejler de 9 
unges behov for forskellige muligheder og veje for at blive klar til en ungdomsuddannelse – ”one 10 
size fits all” holder ikke!  11 

For de unge er det afgørende vigtigt, at de sikres adgang til relevante tilbud af høj faglig kvalitet, 12 
ligegyldigt hvor i landet de bor, og at de kan fortsætte deres uddannelse, selvom de flytter over en 13 
kommunegrænse. 14 

En politisk aftale på området må ikke forhindre de unge i at få det uddannelsestilbud, som de reelt 15 
har brug for – så ender de uden uddannelse. 16 

Derfor prioriterer Uddannelsesforbundet følgende områder i vores arbejde for at sikre de bedste 17 
overgange for de unge: 18 

1. En samlet kommunal ungeindsats der koordinerer støttefunktioner, vejledning og 19 
virksomhedsrettede aktiviteter for den unge 20 
  21 

2. Et nyt sammenhængende og bredt uddannelsestilbud, der tager udgangspunkt i de unges 22 
behov og forudsætninger. De tre spor skal kunne indeholde hele den nuværende vifte af 23 
forberedende tilbud – fra daghøjskoletilbud, over produktionsskoletilbud til AVU. 24 
Almenlinjen tager afsæt i AVU-bekendtgørelsen 25 
 26 

3. Målgruppen er unge under 30 år, som kommer direkte eller næsten direkte fra grundskolen, 27 
og unge der har brug for et integreret alment/praktisk forløb. Unge ”sporskiftere”, der kun 28 
har brug for en almenfaglig kvalificering, efter flere år på arbejdsmarkedet, skal på VUC  29 
 30 

4. Det nye tilbud skal have et statsligt selveje og statsligt taxameter, så de unge sikres et 31 
ensartet tilbud i hele landet, og at kommunerne ikke får mulighed for at kassetænke i de 32 
unges uddannelsesbehov 33 
 34 

5. Undervisernes løn og arbejdsvilkår må ikke forringes, og der skal være ensartede vilkår for 35 
alle undervisere på uddannelsen 36 
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 41 


