Henvendelse vedr. udskydelse af ansøgningsfristen
til ungdomsuddannelserne
15. januar 2021

Til uddannelsesordførerne og børne- og undervisningsministeren,
Set i lyset af Regeringens udmelding om forlængelse af gældende restriktioner til og med 7. februar,
kommer her en fælles henvendelse om udskydelse af fristen for ansøgning til ungdomsuddannelserne fra 1.
marts til 1. april 2021.
Gældende regler siger, at grundskoleeleverne skal angive, hvilken ungdomsuddannelse de ønsker sig senest
1. marts. Vi står pt. med en 9. klasses årgang som reelt set ikke har fået introduktion til
ungdomsuddannelserne, da en stor del af brobygning/introduktion blev aflyst ved forårets nedlukning og
efterårets brobygning/introduktion med fysisk fremmøde blev aflyst ultimo oktober 2020. Dvs. at eleverne
skal vælge uddannelse uden nogensinde at have været på en erhvervsskole, et gymnasium og måske endda
uden at have forsøgt sig med at arbejde med praktiske fag.
Det stiller store krav til den digitale formidling, vejledning og visualisering, som nu er trådt i stedet for
brobygning/introduktion med fysisk fremmøde. Siden aflysningen ultimo oktober 2020 har en række
aktører – heriblandt nogle af underskrivere af denne henvendelse – arbejdet intensivt sammen med Børneog Undervisningsministeriet på at udvikle virtuelle brobygningsforløb. Både for de fagprofessionelle i
grundskolen og på ungdomsuddannelsesinstitutionerne på emu.dk og målrettet de unge og deres forældre
på en særlig side på ug.dk.
Sideløbende er der gang i udviklingen af digitale informationsmøder for forældre og unge og mange andre
forskellige virtuelle muligheder for at sikre det bedste fundament for, at så mange unge som muligt kan
træffe et uddannelsesvalg på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.
Særligt erhvervsuddannelserne er ikke kendte blandt grundskoleelever og deres forældre og derfor
vurderer underskriverne af denne henvendelse, at det kunne være formålstjenstligt med yderligere én
måned til at rulle vejledningsindsatsen ud – både om de over 100 forskellige erhvervsuddannelser og om de
gymnasiale muligheder: eux, hhx, htx, hf og stx.
Der kan være nogle udfordringer med elevfordeling særligt i de større byer på overansøgte almene
gymnasier og klagemulighederne for eleverne på disse. Det håber underskriverne, at der kan findes en
løsning på, således at alle unge og deres forældre i hele Danmark kan få en måned mere til vejledning,
introduktion og brobygning.
Ligesom tidsfristen for ansøgning til de videregående uddannelser blev udskudt i foråret 2020, håber vi, at
der kan findes politisk opbakning til dette forslag. Ansøgningsfristen til de videregående uddannelser blev
skubbet meget sent og derfor blev den ikke brugt så meget. Ved at melde tidligt ud om, at
ansøgningsfristen for alle unge til ungdomsuddannelserne udskydes, kan vejledere, undervisere og skoler

tilrettelægge efter det og de unge og deres forældre kan få lettet presset ved at skulle have taget stilling til
uddannelsesvalg, imens de prøver at få en hverdag til at fungere med hjemmeskole.
Vi mener, at det er afgørende at holde fast i én fælles tilmeldingsdato for alle, så alle unge får udfordret
deres umiddelbare uddannelsesvalg og der ikke er unge, som låses i deres uddannelsesvalg 1. marts og
andre, som har indtil 1. april til at vælge. Vi ved, at mange unge og forældre kan føle sig meget afklaret i
deres valg, men at dette kan skyldes, at de ikke er grundigt introduceret til andre uddannelsesmuligheder.
Derfor bør alle unge i 2021 have en ansøgningsfrist, der hedder 1. april.

Med venlig hilsen

