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1. INDLEDNING 

 BAGGRUND OG FORMÅL 

Denne rapport præsenterer midtvejsevalueringen af Kombineret Ungdomsuddannelse, som er 

gennemført af Epinion og CEFU. 

Formålet med evalueringen er at identificere de elementer i uddannelsen, der særligt bidrager til 

elevernes faglige progression og personlige udvikling, som sætter dem i stand til at de overgår til 

videre uddannelse eller beskæftigelse. 

KUU-elevernes udbytte af uddannelsen ses i forhold til den progression de opnår på de personlige, 

sociale og faglige kompetencer og ultimativt ved at analysere deres senere tilknytning til 

arbejdsmarkedet. Der gennemføres halvårlige spørgeskemaundersøgelser med eleverne, som blandt 

afdækker en række non-kognitive kompetencer. Derudover gennemføres kvalitative casestudier og 

kvalitative elevinterview. Elevernes udbytte af uddannelsen kan beskrives som i nedenstående figur.  

AKTIVITET 
UMIDDELBARE 

RESULTATER 
RESULTATER, 

MELLEMLANG SIGT 
EFFEKTER 

▪ Kombineret 

ungdomsuddannelse 

▪ Styrkede kognitive 

kompetencer (faglige) 

▪ Styrkede ikke-

kognitive 

kompetencer (sociale 

og personlige) 

▪ Den unge kan: 

o Foretage selvstændige 

vurderinger og handle 

på baggrund heraf 

o Er blevet motiveret 

for at lære 

o Selvstændigt udføre 

rutineprægede 

arbejdsprocesser 

o Har viden om 

nødvendige fakta, 

begreber, metoder of 

processer 

o Holde sig orienteret 

om faglig udvikling 

o Indgå i samarbejde 

med kolleger og 

ledelse 

o Indgå i 

kunderelationer 

▪ Beskæftigelse på det 

lokale eller regionale 

arbejdsmarked  

▪ Videre uddannelse 

 

Evalueringens resultater skal ses i lyset af aftalen om reform af det forberedende område. Med 

denne aftale nedlæggelse Kombineret Ungdomsuddannelse, men Forberedende Grunduddannelse 
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(FGU) oprettes. Implementeringen af FGU pågår i 2018, og evalueringens resultater vil indgå i denne 

proces i det omfang det er relevant. 

 OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE 

Kombineret Ungdomsuddannelse er en toårig ungdomsuddannelse for unge, der ikke har 

forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse. 

Uddannelsen er dimensioneret til et årligt optag på 2500 unge og blev aftalt som en del af 

erhvervsuddannelsesreformen. 

Fakta om Kombineret Ungdomsuddannelse:  

▪ Uddannelsen er for unge under 25 år, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en 

erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse.  

▪ Uddannelsen er udbudt første gang pr. 1. august 2015.  

▪ Der er mulighed for afstigning og påstigning af uddannelsen med en samlet varighed på op 

til to år.  

▪ Uddannelsen er målrettet beskæftigelse på det lokale arbejdsmarked.  

▪ Uddannelsen kan give grundlag for at fortsætte i kompetencegivende uddannelse.  

▪ Uddannelsen kan sammensættes lokalt inden for en række erhvervstemaer.  

▪ Ungdommens Uddannelsesvejledning afgør, om ansøgeren er i målgruppen for 

uddannelsen.  

▪ Uddannelsen giver ret til SU.  

Uddannelsen tilbydes i et samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner 

(Institutionssamarbejder), der også samarbejder med lokale virksomheder om erhvervstræning. Ved 

uddannelsens begyndelse tilknyttes eleven en kontaktperson, der hjælper og sørger for eleven. 

Kombineret Ungdomsuddannelse har en varighed på maksimalt to år og er opdelt i fire forløb af et 

halvt års varighed. Uddannelsen består af værkstedsundervisning, hvor teori og praksis kombineres, 

erhvervstræning i en virksomhed, almene fag (eksempelvis dansk og matematik) og erhvervstemaer. 

Eleven kan blive erhvervsassistent inden for et af ti erhvervsområder: 

▪ Mad & sundhed 

▪ Kommunikation & medier 

▪ Service & transport 

▪ Innovation & produktudvikling 

▪ Byg & bolig 

▪ Motor & mekanik 

▪ Turisme, kultur & fritid 

▪ Miljø og genbrug 

▪ Børn, unge og ældre 

▪ Handel og kundeservice 
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Kombineret Ungdomsuddannelse varetages af 

institutionssamarbejder inden for 20 geografiske 

afgrænsede udbudsområder, som vist på kortet til 

højre.  

Én institution i institutionssamarbejdet – 

tovholderinstitutionen – påtager sig det 

overordnede ansvar for organisering og 

administration af Kombineret Ungdomsuddannelse.  

Der er en række netværk omkring uddannelsen. 

Netværkseminarer, som er et forum af de 20 

uddannelsesudbydere, der samles flere gange årligt 

til kurser og seminarer. Og Community-netværk, 

som er et virtuelt mødested, hvor 

uddannelsesudbyderne udveksler erfaringer om 

uddannelsen. 

 METODE  

Evalueringen bygger på et omfattende datagrundlag med inddragelse af relevante interessenter, 

som er gennemført i perioden fra 2016 til 2018. Udvalgte delresultater er præsenteret på KUU 

konferencerne i 2016 og 2017, og der er ligeledes offentliggjort to statusnotater.1  

Evalueringen bygger på følgende kvalitative og kvantitative data:  

▪ Spørgeskemaundersøgelse blandt elever (F2016, E2016, F2017, E2017) 
▪ Spørgeskemaundersøgelse blandt elever, som har afbrudt eller gennemført uddannelsen 

(December 2017) 
▪ Spørgeskemaundersøgelse blandt kontaktpersoner (2016 og 2017) 
▪ Spørgeskemaundersøgelse blandt UU-vejledere (2016 og 2017) 
▪ Spørgeskemaundersøgelse blandt hjemstedsskoler (Februar 2018) 
▪ Interview med tovholdere (2016, 2017, 2018) 
▪ Casebesøg i fire udbudsområdet (2017) 
▪ Udtræk fra KUU-portalen (F2016, E2016, F2017, E2017) 
▪ Særudtræk fra Danmarks Statistik (2018) 

Datakilderne bringes i spil i kombination og hver for sig, alt efter hvad der analysisk er mest 

hensigtsmæssigt. Undersøgelserne blandt eleverne er foretaget således, at vi har flere kvantitative 

observationer for hver elev. Det giver mulighed for at analysere udviklingen over tid i elevernes 

holdning, motivation og personlige kompetencer. 

                                                           

1 https://www.uvm.dk/kombineret-ungdomsuddannelse/om-kombineret-ungdomsuddannelse 
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 LÆSEVEJLEDNING 

Rapporten er struktureret i ni kapitler samt et bilagsmateriale. Kapitel 2 indeholder evalueringens 

konklusioner og en perspektivering om hvilke elementer, der er relevante i den nye forberedende 

grunduddannelse. Kapitel 3 analyserer optagelse og visitation, mens kapitel 4 indeholder en 

beskrivelse af de optagne elever, herunder en segmentering. Kapitel 5 analyserer uddannelsens 

struktur med fokus på den overordnede organisering og samarbejde med det lokale erhvervsliv og 

ungdomsuddannelser, mens kapitel 6 går i dybden med organiseringen af uddannelseselementerne i 

KUU, herunder D-niveau fagene og erhvervstræning. I kapitel 7 behandles elevernes deltagelse og 

fravær samt skolernes strategier i den sammenhæng. Kapitel 8 omhandler elevernes faglige, 

personlige og sociale progression på uddannelsen, og fokuserer særligt på udviklingen i 

beskæftigelsesparathed, som er en vigtig kompetence i forhold til overgang til beskæftigelse eller 

uddannelse. Kapitel 9 omhandler frafald og overgang til beskæftigelse og uddannelse.  

Bilagsmaterialet er i et selvstændigt dokument og indeholder beskrivelse af metoden samt en række 

bilagstabeller og statistisk beskrivelse af uddannelsen.  
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2. KONKLUSION 
Kapitlet præsenterer evalueringens konklusioner og illustrer de væsentligste elementer i ”det gode 

uddannelsesforløb” i form af en uddannelsesrejse. Dernæst foretages en perspektivering af 

resultaterne i forhold til den nye Forberedende Grunduddannelse. Perspektiveringens formål er at 

fremhæve de elementer i KUU, som kan inspirere arbejdet med implementeringen af FGU. 

 KONKLUSION 

Optagelse og visitation varierer mellem udbudsområderne 

UU har formelt ansvaret for at visitere til KUU. Den konkrete optagelsesproces og visitation varierer 

fra UU til UU og udbudsområde til udbudsområde, herunder hvilken rolle tovholderen og 

hjemstedsskolerne spiller. Fælles er det, at den unge næsten altid inddrages, mens jobcentret 

sjældent inddrages i visitationsprocessen. Særligt inddragelse af eleven er vigtigt, idet gensidig 

forventningsafstemning mellem skole og elev bidrager til at flere elever gennemføreruddannelsen.  

Fra 2016 til 2017 har UU oplevet en betydelig forbedring i forbindelse med målgruppevurderingen. 

Færre oplever, at der er problemer med at afklare, hvem er i målgruppen for KUU (fra 68 til 56 pct.). 

Ligeledes oplever færre, at der er for få som passer ind i målgruppen (fra 50 til 38 pct.). Dog viser 

tallene også, at målgruppevurderingen fortsat er forbundet med udfordringer. 

Undersøgelsen viser, at en god rekrutteringsproces med en grundig målgruppeafklaring og en 

gensidig forventningsafstemning mellem skole og elev bidrager til at flere elever gennemfører 

uddannelsen. 

Karakteristik af de optagne elever ift. kompetencer og målrettethed 

Der er stor variation i elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer på tværs af 

tovholderområderne. 1/3 af de optagne elever har 02 eller højere i dansk og matematik fra 

folkeskolen afgangsprøve, og kunne ud fra et fagligt synspunkt tilgå en erhvervsuddannelse. 2/3 har 

ikke opnået 02 i dansk og matematik inden de optages på KUU. Undersøgelsen viser i den 

sammenhæng af der er en positiv sammenhæng mellem elevgruppens faglige kompetencer og 

gennemførelsesprocenten i udbudsområderne. Det vil sige, at udbudsområder med fagligt stærke 

elever har en højere gennemførelse og et lavere frafald end udbudsområder med fagligt svarere 

funderede elever – gennemsnitlig set. Undersøgelsen viser også, at nogle udbudsområder lykkedes 

med at ”bryde” denne sammenhæng. Således ligger frafaldet i udbudsområdet Midt og Sydfyn lavest 

på trods af et middelsvagt elevgrundlag. 

Målgruppen af optagne elever kan inddeles i fem segmenter. Segmenterne er blevet til på baggrund 

af eleverne begrundelse for at starte på uddannelse og deres oplevelse af uddannelsen. De 

joborienterede er målrettede i forhold til at komme i beskæftigelse. De klarer sig godt på 

uddannelsen og har i udgangspunktet stærke sociale og personlige kompetencer og mindre gode 

faglige kompetencer. De uddannelsesorienterede er målrettede i forhold til at komme i videre 

uddannelse, primært erhvervsuddannelse. De klarer sig godt på uddannelsen og har i 
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udgangspunktet svage sociale og personlige kompetencer og mindre gode faglige kompetencer. De 

magtesløse oplever KUU som deres eneste reelle uddannelsesvalg og er ikke afklaret i forhold til 

målet med uddannelsen. De klarer sig godt på uddannelsen og har i udgangspunktet svage sociale og 

personlige kompetencer og mindre gode faglige kompetencer. Det uafklarede match-segment er 

startet på KUU, fordi de fik det anbefalet af deres UU-vejleder, og er ikke afklaret i forhold til målet 

med uddannelsen. De klarer sig godt på uddannelsen og har i udgangspunktet stærke sociale og 

personlige kompetencer og gode faglige kompetencer. Det uafklarede mismatch-segment er startet 

på KUU, fordi de fik det anbefalet af deres UU-vejleder, og er ikke afklaret i forhold til målet med 

uddannelsen. De klarer sig mindre godt på uddannelsen og har i udgangspunktet svage sociale og 

personlige kompetencer og gode faglige kompetencer. 

Uddannelsens struktur  

Strukturen med tovholdere og hjemstedsskoler i KUU ligner i høj grad den struktur, som gør sig 

gældende for den forberedende grunduddannelse med institutioner og skoler. Med denne struktur 

er der en hårfin balance mellem hensynet til de lokale forhold og en central styring, koordinering og 

kvalitetssikring. Den helt store forskel er, at institutionslederen for FGU får ledelseskompetence, 

hvilket sætter vedkommende i stand til at gennemføre en mere centraliseret styring af uddannelsens 

struktur og organisering. Evalueringen peger på, at netop dette forhold kan bidrage til uddannelsens 

kvalitet. Den centrale styring kan eksempelvis ske gennem procedurer for optag og udslusning, samt 

procedurer i forbindelse med fravær. Derudover kan det ske gennem arbejde med en fælles tilgang 

til pædagogik eller andet. 

Organisering af undervisningen i D-niveau kan understøtte overgang til videre uddannelse 

Evalueringen viser, at den rette organisering af undervisningen i D-niveau fagene kan bidrage til øget 

tilfredshed blandt eleverne og større overgang til videre uddannelse.  

Der er forskellige måder at organisere undervisningen i D-niveau på. Den kan foregå på 

hjemstedsskolen eller være forlagt til en erhvervsskole, ungdomsuddannelse eller andet. Og hvis 

undervisningen sker på hjemstedsskolen, kan underviseren være intern eller ekstern, eksempelvis 

fra en erhvervsskole. Nogle arbejder også med en blanding af disse tilgange, hvor undervisningen er 

på hjemstedsskolen i de to første semestre og forlagt til en erhvervsskole i de sidste to semestre. 

Fordelen ved at have undervisning på hjemstedsskolen er, at det kan skabe tryghed for eleverne, 

samt at det kan være lettere at organisere. Fordelen ved at have undervisning på en 

ungdomsuddannelse er, at eleven opnår en tryghed og et kendskab til det uddannelsesmiljø, som 

eleven senere skal overgå til.  

Analysen viser, at undervisning i D-niveau på hjemstedsskolen med en ekstern underviser skaber den 

største tilfredshed blandt eleverne. Analysen viser endvidere, at afstigning til anden uddannelse eller 

beskæftigelse sker hyppigere, når undervisningen er forlagt til en ungdomsuddannelse eller når 

underviseren er ekstern og eksempelvis kommer fra en ungdomsuddannelse. 

Organisering af uddannelseselementerne understøtter elevernes faglige og personlige progression 
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Undervisningen i D-niveau tænkes også ind i forhold til elevernes progression på uddannelsen. Nogle 

har ikke D-niveau undervisning på første semester, men de fleste skoler underviser i dansk i starten 

af uddannelsen og matematik i slutningen. Det sker ud fra en erkendelse af, at matematik typisk er 

sværere for eleverne.   

Ca. halvdelen af skolerne organiserer erhvervstræning i en sammenhængende periode uden 

undervisning, mens den anden halvdel organiserer erhvervstræningen med en eller flere 

undervisningsdage per uge. Organiseringen har ikke betydning for elevernes tilfredshed. Lige som 

ved undervisning i D-niveau fag arbejdes der med progression i forbindelse med erhvervstræning. 

Progressionen består i, at antallet af uger i erhvervstræning stiger for hvert semester. Samtidig sker 

der en progression i forhold til selve søgningen af erhvervstræningsplads, hvor eleverne får mere og 

mere ansvar for selv at opsøge potentielle erhvervstræningsværter. Nogle skoler vælger ikke at have 

erhvervstræning på det første semester, men generelt er planlægningen meget individuelt 

tilrettelagt i forhold til den unges ønsker og behov. 

90 pct. af kontaktpersonerne synes, at arbejdet med portfolio er vigtigt. Arbejdet er særligt vigtigt i 

forhold til at synliggøre progressionen for eleverne. 43 pct. af eleverne er tilfredse med arbejdet 

med portfolio. 

Social og faglig deltagelse sikrer et godt udbytte af undervisningen og mindsker risikoen for frafald 

Elevernes deltagelse – både socialt og fagligt – er essentiel i forhold til at sikre et højt udbytte af 

undervisningen, men er også vigtigt i forhold til gennemførelse. Deltagelsen sikrer, at eleven føler sig 

som en del af fællesskabet.  

Omfanget af fravær er stort på KUU, idet mere end halvdelen af eleverne på KUU har over 10 pct. i 

fravær, ligesom hver syvende elev har mere end 20 pct. i fravær. Der er generelt mindre fravær i 

forbindelse med erhvervstræning, men det er individuelt fra elev til elev. Højt fravær er et vilkår på 

KUU. Undersøgelsen viser i forlængelse heraf, at stort set alle skoler er enige i, at man skal tolerere 

en vis mængde af fravær, da de mener, at de med en aktiv indsats kan holde eleven fast i 

uddannelsen. Skolerne arbejder målrettet på at forbedre elevernes mødestabilitet, som er en 

forudsætning for at eleverne kan komme til at fungere i det videre uddannelsessystem og på 

arbejdsmarkedet.  

Håndtering af fravær er som flere andre elementer i KUU forskellig på tværs af hjemstedsskoler og 

udbudsområder, idet nogle har faste procedurer og dermed en mere formaliseret tilgang, mens 

andres tilgang er mere ad hoc. Fælles for alle skolers håndtering af fravær er, at indsatsen sker 

trinvis og starter med små tiltag.  

Elevernes faglige og personlige progression igennem uddannelsesforløbet 

63 pct. af de elever der starter på KUU har ikke 02 i dansk og matematik. Og lidt under halvdelen af 

denne gruppe har slet ikke aflagt prøve i begge fag. Med andre ord har en stor andel af eleverne 

svage faglige forudsætninger ved uddannelsens start. 34 og 11 pct. opnår henholdsvis et 

uddannelsesbevis (og to D-niveauer) eller et kompetencebevis. Om eleverne gennemfører eller 
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frafalder uddannelsen, afhænger ikke af deres faglige niveau ved uddannelsesstart, men afhænger 

snarere af deres personlige og sociale kompetencer. 

Særligt udviklingen i beskæftigelsesparathed er interessant, fordi den hænger sammen med 

elevernes overgang til videre uddannelse og beskæftigelse. Elevernes opfattelse af egen 

beskæftigelsesparathed styrkes gennem uddannelsen. Den generelle tendens dækker dog over store 

forskelle blandt de fem segmenter, hvor De joborienterede, Det uafklarede match-segment og De 

magtesløse oplever en positiv udvikling, mens De uddannelsesorienterede og Det uafklarede 

mismatch-segment ikke udvikler sig. Udviklingen i beskæftigelsesparathed kan særligt forklares af 

elevernes selvoplevede helbred, udbytte af erhvervstræningen samt sociale og faglige deltagelse. 

Derudover hænger udviklingen i beskæftigelsesparathed sammen med udviklingen på andre 

personlige og sociale kompetencer, navnlig elevernes udvikling i selvkontrol, resiliens, 

samarbejdsevne og samvittighedsfuldhed. 

Frafald hænger tæt sammen med elevernes deltagelse og selvopfattet helbred 

Halvdelen (46 pct.) af elevernes frafald sker inden for de første 9 måneder. Det resterende frafald er 

jævnt fordelt over hele uddannelsesperioden. Der er foretaget en grundig statistisk analyse af 

faktorer, som kan bidrage til at forklare årsager til frafald. Analysen viser, at et godt selvoplevet 

helbred gør eleverne i bedre stand til at deltage i undervisningen og derigennem mindsker 

sandsynligheden for at falde fra. Netop elevernes deltagelse i både det sociale og faglige er blandt de 

vigtigste faktorer i forhold til at forstå frafald, jo mere deltagelse desto lavere sandsynlighed for 

frafald. I forlængelse heraf viser analyserne, at positive oplevelser med erhvervstræning, herunder at 

man oplever at få et godt udbytte ud af erhvervstræningen, bidrager til at mindske sandsynligheden 

for frafald. Endelig viser analysen, at elever, der bor hjemme hos deres forældre, har mindre 

sandsynlighed for at falde fra.  

Klar sammenhæng mellem gennemførelse af KUU og overgang til videre uddannelse og 

beskæftigelse 

Som forventet er andelen af elever, der er uden for uddannelse eller beskæftigelse efter KUU størst 

blandt de elever, som har afbrudt deres uddannelsesforløb negativt (50 pct.). Der er ikke nogen 

signifikant forskel på andelen af elever, der har afsluttet KUU med et uddannelsesbevis og elever, 

der afstiger til anden uddannelse eller beskæftigelse i forhold til, om de i dag er uden for uddannelse 

eller i beskæftigelse (20-21 pct.). Elever, der har afsluttet KUU med et kompetencebevis, er i lidt 

højere grad uden for uddannelse eller beskæftigelse (34 pct.).  

Udslusning er oftest ikke formaliseret og involverer ikke altid jobcenteret 

På under halvdelen af hjemstedsskolerne er der arrangeret mere formelle udslusningstiltag, som 

eksempelvis brobygning, virksomhedsbesøg og besøg af forskellige vejledningsinstanser. Oftest er 

udslusningsinitiativerne individuelt tilrettelagt. Jobcenter inddrages på godt 6 ud af 10 

hjemstedsskoler. Flere tovholdere forklarer, at Jobcentret ikke inddrages som standard men kun i de 

tilfælde, hvor eleven ikke har et ønske om videre uddannelse og ikke har fundet beskæftigelse. Flere 

tovholdere fortalte ligeledes, at det er svært at etablere et samarbejde med Jobcentret, da 
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Jobcentrets organisering flere steder ikke tillader, at der kan etableres kontakt til en specifik 

kontaktperson, men at alle henvendelser skal gå gennem Jobcentrets hovednummer. 

 DET GODE FORLØB 

Formålet med dette afsnit et at skitsere det gode KUU forløb. 

Elementer, der tilsammen kan udgøre ’det gode KUU forløb’, består i optagelsesprocessen af KUUs 

rummelighed overfor en forskelligartet målgruppe, hvor et systematisk arbejde mellem de 

involverede parter er med til at sikre den rette målgruppevisitation i form af unge som har realistiske 

muligheder for at gennemføre uddannelsen. Dette kan understøttes af et tilbud for de unge om et 

kort prøveforløb eller besøg på KUU inden optagelse. 

Herefter følger opstartsperioden, hvor det gode forløb bygger på en organisation præget af ’refleksiv 

styring’ med fælles retning og rammer for forløbet, som sikrer en vis organisatorisk stabilitet. Dette 

indebærer, at fagpersonale inddrages og har mulighed for at agere og påvirke rammerne. Dette 

skaber faglige udviklingsmuligheder for både personale og de unge. 

Det gode forløb har et tæt samarbejde med både erhvervsliv og EUD således, at der er 

sammenhæng for de unge. Dette indebærer, at erhvervstemaerne afspejler både det lokale 

erhvervsliv og potentielle muligheder for beskæftigelse og de lokale ungdomsuddannelser og 

potentielle uddannelsesmuligheder.  

Det gode forløb har i første semester fokus på at opbygge både social og faglig tryghed og tillid for 

eleverne. Fokus på den sociale tryghed indebærer et intro-forløb i starten af uddannelsen, hvor 

eleverne styrker fællesskabet og dermed også deres motivation for at møde op og deltage. Fokus på 

den faglige tryghed indebærer en stigende sværhedsgrad i forhold til dansk, matematik og andre fag 

og med stigende krav om selvstændighed i forhold til erhvervstræningen. 

I selve KUU-forløbet arbejder det gode forløb gennem hele uddannelsen med portfolio, hvor 

elevernes progression synliggøres. Arbejdet med portfolio indebærer, at eleverne selv dokumenterer 

og beskriver deres læring i forbindelse med især erhvervstræningen. De tager billeder og beskriver 

konkret, hvad de lærte ude i erhvervstræningen. Dette sker i styrede undervisningstimer med en 

underviser og andre elever. 

Det gode forløb arbejder med undervisning i D-niveau med eksplicit tro på, at eleverne kan løftes 

fagligt og med fokus på stigende progression. Dette indebærer, at undervisningen tager 

udgangspunkt i den enkeltes faglige niveau og arbejder videre der fra. Det er centralt, at 

undervisningen står solidt på underviserkompetencer, der balancerer mellem klar rammesætning af 

undervisningen, anerkendende og relationel pædagogik og en høj didaktisk faglighed.  

Det gode forløb har erhvervstræningsforløb med fokus på faglig progression for de enkelte elever. 

Dette indebærer en gradvis tilpasning, således at nogle elever har mulighed for på første semester at 
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være i erhvervstræning på hjemstedsskolens værksted for på de efterfølgende semestre at blive 

mere udadvendte. Derudover bygger forløbet på en grundig vidensdeling og samarbejde mellem de 

unge, erhvervstræningsværten og kontaktlæreren.  

Det gode forløb har en kontaktpersonsordning, der er helhedsorienteret. Dette indebærer 

mentorstøtte i form af hjælp til udfordringer uden for uddannelsen og støtte i forhold til elevernes 

deltagelse og fremmøde.  Men det er ligeledes centralt, at kontaktlæreren også er til stede i KUU 

fagene og dermed også kan hjælpe eleverne med udfordringer i læringsrummet.  

Det gode forløb har en målrettet og eksplicit pædagogisk og didaktisk tilgang til undervisningen. 

Dette indebærer en klar rammesætning af undervisningen, som dog samtidigt er fleksibel i forhold til 

elevernes udfordringer. Det indebærer også, at eleverne tilbydes praksisorienteret undervisning, 

hvor faget tages ind i en konkret praksis, som eleverne oplever som relevant. Endvidere indebærer 

det, at der er kontinuerligt fokus på det relationelle arbejde både mellem lærer og elev men også i 

forhold til sammenholdet blandt elever. Det er centralt, at der en høj grad af rummelighed uden at 

miste fokus på den faglige progression. 

Det gode forløb har en tilgang til fravær og fremmøde som noget, der skal trænes. Dette indebærer, 

at man ser det som en proces over en længere periode, hvor man støtter eleverne til at blive 

mødestabile ved at undersøge årsagen til deres fravær samt at de får mulighed for at øve sig på at 

vende døgnet, komme op om morgenen, og deltage i undervisningen. Dette sker også via et fokus på 

sammenholdet, således at fællesskabet med de andre er medvirkende til fremmødet. 

Det gode forløb bruger aktivt, at KUU forløber over to år. Det indebærer, at fagpersoner arbejder 

målrettet med elevernes sociale og faglige udvikling i en langstrakt proces, hvor de langsomt 

udvikler sig gennem oplevelser af at kunne mestre det faglige. Og tilsvarende at man arbejder med 

elevernes sociale og personlige kompetencer processuelt, hvor deres progression synliggøres og 

anvendes til at skabe yderligere forandringer. 

Herefter afsluttes det gode forløb med et uddannelses- eller kompetencebevis, der beskriver hvad 

eleven har opnået og kan. Dette skal være med til at lette det efterfølgende samarbejde med 

uddannelsesinstitutioner, jobcentret og virksomheder. Det gode forløb sikrer eleven en glidende 

overgang fra KUU til uddannelse eller beskæftigelse med en samtale, så eleven ikke skal starte forfra. 

Et struktureret udslusningsarbejde er derfor også et vigtigt element i det gode forløb.  

Afslutningsvis har det gode forløb givet eleven redskaber og kompetencer til at fastholde 

engagement i videre uddannelse eller beskæftigelse.  

Nedenstående figur opsummerer elementer fra evalueringen, der er med til at skabe det gode forløb 

for eleverne på KUU. Linjens forskellige farver indikerer uddannelsens forskellige perioder startende 

med optagelse efterfulgt af opstart, selve KUU-forløbet, udslusning og til sidst perioden efter KUU.  
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 Optagelse 
 

 Opstart 
 

 Selve KUU-forløbet 
 

 Udslusning 
 

 Efter KUU 
 

Ikonerne indikerer, hvad det enkelte element omhandler. Der er i oversigten lagt vægt på elementer, 

der omhandler studenten selv, hvordan uddannelsen er organiseret i forhold til bl.a. samspil mellem 

tovholder og hjemstedsskole, og hvordan fagene er organiseret på KUU, de formelle strukturer 

omkring uddannelsen såsom samarbejde med erhvervsliv og -skole, mens det fjerde og sidste 

element omhandler aktører omkring eleven og uddannelsen. Beskrivelserne under de forskellige 

elementer forklarer, hvordan det enkelte element bidrager til det gode forløb.  

 
Omhandler studenten selv 

 
Omhandler organiseringen af uddannelsen 

 
Omhandler de formelle strukturer omkring uddannelsen  

 
Omhandler aktører omkring eleven og uddannelsen  
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Figur 1: Det gode forløb på KUU 
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3. OPTAGELSE OG VISITATION  
Dette kapitel vedrører optagelse og visitation af elever til KUU. Det er UU, som visiterer til KUU, men 

den konkrete optagelsesproces og visitation varierer fra UU til UU og udbudsområde til 

udbudsområde, herunder hvilken rolle tovholderen og hjemstedsskolerne spiller. 

Målgruppevurderingen har i hele KUU levetid været et vigtigt fokuspunkt og en central udfordring. 

Siden det første optag i august 2015 er der blevet væsentlig større klarhed omkring hvem, 

målgruppen er blandt de centrale aktører.  

Problemstillingen er også relevant i relation til den nye forberedende grunduddannelse. Her skal 

ungeindsatsen således også gennemføre en målgruppevurdering og visitere til uddannelsen. 

Midtvejsevalueringen viser: 

 Fra 2016 til 2017 har UU oplevet en betydelig forbedring i forbindelse med 

målgruppevurderingen. Færre oplever, at der er problemer med at afklare, hvem er i 

målgruppen for KUU (fra 68 til 56 pct.). Ligeledes oplever færre, at der er for få som passer 

ind i målgruppen (fra 50 til 38 pct.). Dog viser tallene også, at målgruppevurderingen fortsat 

er forbundet med udfordringer. 

 UU har formelt ansvaret for at visitere til KUU. Praktisk er tilgangen til visitation dog meget 

forskellig på tvær af udbudsområder og UU’er. Fælles er det dog at den unge næsten altid 

inddrages. I nogle områder får eleverne mulighed for at besøge skolen inden de starter på 

uddannelsen, og der afholdes en samtale mellem eleven og skolen, som har til formål at 

skabe en gensidig forventningsafstemning. Andre udbudsområder har ikke en sådan proces. 

Generelt er det sådan, at jobcenteret kun sjældent inddraget i visitationsprocessen til trods 

for at 82 pct. af de optagne elever er 18 år eller derover. 

 Der er en sammenhæng mellem et velfungerende samarbejde mellem UU og tovholderen og 

hvorvidt udbudsområdet når sin optagelseskvote. Kendskab og tillid til KUU er en vigtig 

faktor i den gode rekruttering. I nogle kommuner oplever KUU konkurrence fra andre 

kommunale tilbud inden for beskæftigelsesområdet.  

 Undersøgelsen viser, at en god rekrutteringsproces med en grundig målgruppeafklaring og 

en gensidig forventningsafstemning mellem skole og elev bidrager til at flere elever 

gennemfører uddannelsen. 

 

  



 
  
 
Midtvejsevaluering af Kombineret Ungdomsuddannelse 

16 

 

 MÅLGRUPPE OG OPTAGELSE I PRAKSIS  

I dette afsnit beskrives det, hvordan optagelsesprocessen til KUU foregår i praksis. I afsnittet indgår 

både perspektiver fra surveys blandt UU-vejledere og kontaktpersoner, samt interviews med 

tovholderne.  

3.1.1 Samarbejde mellem UU-vejledningen, tovholder og hjemstedsskoler i 

visitationsprocessen 

I bekendtgørelsen af lov om kombineret ungdomsuddannelse fremgår det, at målgruppen for 

uddannelsen er unge under 25 år, der har afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende, ikke har 

gennemført en kompetencegivende ungdomsuddannelse, ikke har forudsætninger for at påbegynde 

en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse og samtidig er motiveret for uddannelse.  

UU-vejledningen er ansvarlig for visitation af mulige elever til KUU. Men den konkrete praksis og 

organisering af visitationen varierer på tværs af UU-centrene. I nogle centre sidder én UU-vejleder 

og visiterer til KUU, mens det i andre UU-centre er alle vejledere, der visiterer til KUU.  

Når en UU-vejleder har ansvaret, har vedkommende ofte et meget tæt samarbejde med de lokale 

hjemstedsskoler. Samarbejdet kan eksempelvis bestå i, at de besøger hjemstedsskolernes og ser 

hvordan skolerne arbejder med elevgruppen. Det skaber tillid mellem UU og hjemstedsskolen, som 

kan understøtte en god visitationsproces. Når mange UU-vejledere visiterer til KUU, kan det være 

svært for hjemstedsskolerne eller tovholderen at få uddannelsen i fokus hos de lokale UU-centre. 

Dette kan gøre det sværere at skabe tillid til, at KUU er det rigtige valg for unge, som potentielt er i 

målgruppen for KUU. 

UU-vejledere, der har visiteret elever til KUU, har besvaret en survey, hvor de har svaret på, hvor 

ofte de inddrager de forskellige aktører i forbindelse med visitation, samt hvordan de oplever 

samarbejdet. 

Den unge inddrages i næsten alle visitationer. Derudover inddrages den unges forælder, 

kontaktperson og hjemstedsskole altid eller ofte i mellem 66 pct. og 69 pct. af visitationerne. 

Tovholderen inddrages i lidt mindre grad, men inddrages alligevel ofte eller altid i 57 pct. af 

visitationerne. Jobcenteret er sjældnere en del af visitationsprocessen, hvilket formodentligt hænger 

sammen med den unges alder (Unge under 18 år hører ikke under jobcenteret) eller 

uddannelseshistorik (UU er forpligtet til at hjæle unge under 25, som ikke har afsluttet en 

ungdomsuddannelse).  
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Figur 2: Hvor ofte inddrager du følgende parter i visitationen til KUU?  

 
Kilde: Survey blandt UU-vejledere, 2017. N=307. 

Selv om visitationen formelt ligger hos UU, så spiller kontaktpersonerne i nogle tilfælde også en rolle 

i visitationsprocessen. Ca. halvdelen af kontaktpersonerne har haft samtaler med eleverne før de 

starter, hvilket kan bidrage til en gensidig forventningsafstemning, og her kan eleven også få en 

rundvisning på skolen. En fjerdedel af kontaktpersonerne har i 2017 angivet, at de er inddraget i 

visitationsprocessen på anden vis. Dette indebærer eksempelvis at eleverne kan komme i 

praktikforløb inden de starter, eller at kontaktpersonerne er opsøgende i forhold til at opfordre 

elever på produktionsskolerne til at opstarte på KUU. 

Figur 3: På hvilken måde er du inddraget i visitationsprocessen til KUU?  

Kilde: Survey blandt kontaktpersoner, 2017. N=87. 
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Af interview med tovholderne fremgår det, at stort set alle skoler arbejder med forskellige 

introprogrammer efter eleverne er startet. Her er især fokus på det skabe en holdmentalitet og 

underbygge elevernes sociale trivsel på uddannelsen.  

Visitationsprocessen er således ikke ensartet i hele landet – heller ikke nødvendigvis inden for 

samme udbudsområde. Det er ikke muligt at pege på én model, som entydigt er bedst. Men det er 

muligt at pege på faktorer, som fremmer det gode samarbejde. Det er en god dialog mellem UU, 

tovholder og hjemstedsskole. Tovholderne fortæller, at denne i højere grad er til stede, når man 

kender hinanden, så det er muligt at opbygge tillid omkring hinandens arbejde med målgruppen. 

 Casebeskrivelse: visitationsprocessen 

I vores casestudier fremgår en case, hvor man på hjemstedsskolen har valgt at gennemføre 

visitationen som et fælles anliggende. Således har de lavet et optagelsesudvalg, der i fællesskab 

tager stilling til hver eneste ung, og om vedkommende skal optages på KUU eller skal have et andet 

tilbud:  

 
”Vi har lavet et optagelsesudvalg, hvor der sidder to UU-vejledere og så sidder jeg der, og så sidder der to 
vejledere fra hver af produktionsskolerne, fordi de har et stort optag derfra. Og vi læser alle 
indstillingsskemaerne igennem alle sammen, så alle har læst dem, og så (...) drøfter vi simpelthen 
eleverne grundigt igennem”. (Underviser) 

Når et sådant udvalg taler hver enkelt elev grundigt i gennem, definerer de i en vedvarende proces 

målgruppen sammen, og dermed kan de over tid udvikle en præcis definition af målgruppen. De får 

løbende erfaringer at basere deres vurderinger på, og det styrker visitationen. For eksempel er det 

muligt at vurdere en given elev op imod tidligere erfaringer med lignende elever, som de var i tvivl 

om, og hvor det gik godt eller gik skidt. Det betyder endvidere, at optagelsesudvalget i processen har 

fundet ud af, hvad det er godt at kigge efter i indstillingen:  

 
”Noget vi har fundet ud af, vi skal lede efter i de her indstillinger er, om de har været i praktik. For sådan 
en 9. klasses pige der er god til at række hånden op og har brug for ydre guidning hele tiden, når hun så 
kommer ud til en erhvervstræningsvært, så kan det være en kæmpe udfordring, fordi den der 
selvstændighed ikke er udviklet endnu. Så det skal man lige kigge igennem, så kan man godt sige til en 
ung, “vi vil gerne se dig indstillet om et halvt år. Tag en praktik”. Vi har også sagt til nogle unge, at (...) for 
eksempel i forhold til dansk og matematik har de haft så store faglige huller, at vi anbefalede dem et 
halvt år på VUC, for at få det løbet op”. (Kontaktlærer) 

Her betragtes visitationen således som en proces, der kan pege på andre muligheder eller veje for 

den unge, indtil den unge er klar til KUU. Her er det især de unges faglige kompetencer i forhold til at 

kunne komme på d-niveau men også de unges sociale kompetencer, der spiller ind. 
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3.1.2 Udfordringer i forbindelse med målgruppevurderingen 

Målgruppevurderingen var for alle ved uddannelsens opstart et centralt problem og er noget, der til 

stadighed diskuteres blandt de fagprofessionelle.  

 

”Det er lidt svært at finde ud af målgruppen. Det er jo vores udfordring, kan man sige, de skal jo ikke være 
gymnasieelever, som bare synes, det kunne være fedt at spille noget musik. Det skal jo selvfølgelig også 
være nogen, der trods alt kan klare de der d-niveauer, som man håber og tror på kan igennem denne her 
uddannelse. Så det er jo nogle gange lige det der med at finde, hvem er det lige, der passer ind i den her 
KUU, eller er det mere en anden uddannelse, en EGU eller en EUD. (…) Nogle gange får vi jo også elever, 
som tidligere har taget det, der hedder en STU, altså en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, som så 
man tænker, ok nu prøver vi så at se, om, om de kan klare denne her, så det kommer jo fra, fra mange 
tidligere uddannelsesforløb, så det kan jo være lidt svær at fange denne her, den målgruppe”. (Tovholder) 

Både UU og tovholdere er siden opstarten af KUU blevet mere skarpe på, hvem de anser som 

målgruppen for KUU. Af det kvalitative materiale fremgår det dog samtidigt, at der er stor forskel på 

målgruppevurderingen på tværs af udbudsområderne. Det hænger blandt andet sammen med 

områders evne til at nå deres optagskvote.  

10 ud af 19 tovholderområder nåede mellem 80 pct. og 100 pct. af deres optagelseskvote i 2017, og 

de resterende 9 tovholderområder havde en lavere opfyldelse af kvoten.  

Der er flere faktorer, der spiller ind på optaget af KUU elever. De væsentligste er målgruppeafklaring, 

kendskab og tillid til KUU uddannelsen og samarbejdet mellem UU-vejledningen, tovholder og 

hjemstedsskoler. Godt halvdelen af tovholderne vurderer, at samarbejdet med UU-vejledningen 

omkring visitation er velfungerende. Dette er i høj grad sammenfaldende med evnen til at opnå et 

tilfredsstillende resultat i forhold til at nå områdets kvote. Blot én tovholder nævner at samarbejde 

med UU er velfungerende, selvom tovholderområdet har svært ved at opfylde sine 

optagelseskvoter.  

Den anden halvdel af tovholderne fortæller, at UU-vejledningen ikke kan finde flere elever i 

målgruppen til KUU. Som konsekvens af, at optaget i nogle tovholderområder er lavere end kvoten, 

vælger nogle tovholdere at acceptere alle elever, som UU-vejledningen visiterer til KUU. Også 

selvom tovholderen ikke i udgangspunktet mener, at eleven falder inden på målgruppen til KUU. Det 

sker også ud fra et ræsonnement om at give eleven en chance. Derudover oplever nogle tovholdere, 

at KUU er i konkurrence med kommunale tilbud i jobcenterregi. Derudover oplever nogle 

tovholdere, at der stadig er et lavt kendskab til KUU og i nogle tilfælde også en lav tillid til KUU.  

Figur viser UU-vejledernes oplevelse af målgruppeafklaringen, herunder UU-vejledernes forståelse af 

målgruppen. Andelen som har problemer med at målgruppeafklaringen er faldet fra 68 pct. i 2016 til 

56 pct. i 2017. Det er endvidere blevet lettere at finde unge som passer ind i målgruppen, og 

samtidig er der blevet mere enighed om hvem der er i målgruppen.    
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Figur 4: UU-vejledernes oplevelse af målgruppeafklaring 

Kilde: Survey blandt UU-vejledere, 2016 og 2017. Figuren viser andelen af UU-vejledere, der er enige eller helt enige i 
udsagnene. N= 236 (2017) og 307 (2016).  

Med ovenstående in mente fremgår det dog stadig, at mange UU-vejledere fortsat oplever at der er 

problemer med målgruppeafklaringen ved visiteringen af unge til KUU. Der er eksempelvis stadig 

knap 4 ud af 10 UU-vejledere, der giver udtryk for, at der har været for lidt information om 

målgruppen for KUU. På trods af dette vurderer 94 pct. af UU-vejlederne, at de har et rigtig godt 

eller godt kendskab til KUU.  
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4. MÅLGRUPPEN – DE OPTAGNE ELEVER 
De optagne elever på KUU er meget forskellige. Hvor nogle kommer med en ambition om at få et 

arbejde eller for at komme på en bestemt erhvervsuddannelse, er andre mere usikre på hvad de vil, 

og andre kommer måske bare fordi, de ikke føler, at de har andre muligheder. For at blive klogere på 

hvem KUU eleverne er, hvordan forskellige målgrupper er karakteriseret og klarer sig, har vi lavet en 

segmentering, som inddeler elever i fem grupper, som særligt adskiller sig i forhold til deres 

målrettethed og motivation. I dette kapitel beskrives de optagne elever og der gøres der rede for 

segmenteringen. 

Evalueringen viser, at det særligt de elever med den de svageste personlige og sociale kompetencer, 

som trives dårligt på uddannelsen og som afbryder uden at påbegynde noget nyt. I den nye 

forberedende grunduddannelse vil man som udgangspunkt få de samme udfordringer med denne 

svage målgruppe, som KUU aktuelt har. FGU er således i princippet tilgængelig for en endnu bredere 

målgruppen end KUU er.  

Midtvejsevalueringen viser: 

 Der er stor variation i elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer på tværs af 

tovholderområderne. Undersøgelsen viser i den sammenhæng af der er en positiv 

sammenhæng mellem elevgruppens faglige kompetencer og gennemførelsesprocenten i 

udbudsområderne. Det vil sige, at udbudsområder med fagligt stærke elever har en højere 

gennemførelse og et lavere frafald end udbudsområder med fagligt svarere funderede 

elever – gennemsnitlig set. Undersøgelsen viser også, at nogle udbudsområder lykkedes med 

at ”bryde” denne sammenhæng. Således ligger frafaldet i udbudsområdet Midt og Sydfyn 

lavest på trods af et middelsvagt elevgrundlag. 

 1/3 af de optagne elever har 02 eller højere i dansk og matematik fra folkeskolen 

afgangsprøve, og kunne ud fra et fagligt synspunkt tilgå en erhvervsuddannelse. 2/3 har ikke 

opnået 02 i dansk og matematik inden de optages på KUU.  

 Målgruppen af optagne elever er karakteriseret ved, at: 

a. 18 pct. er under 18 år 

b. Ligelig fordeling mellem mænd og kvinder 

c. 87 % har dansk herkomst, hvilket er overrepræsenteret i forhold til gennemsnittet i 

aldersgruppen på landsplan 

d. 47 pct. bor hjemme hos deres forældre 

e. Karaktergennemsnit i dansk og matematik ved 9. klasses bundne afgangsprøve er 

hhv. 3,6 og 2,9, hvilket er væsentligt under landsgennemsnittet 

f. Knap hver tredje kommer fra produktionsskole inden, de starter på KUU 

g. Ca. 60 pct. af elevernes forældrene er i beskæftigelse og 30 pct. har en videregående 

uddannelse 

 Målgruppen af optagne elever kan inddeles i fem segmenter. Segmenterne er blevet til på 

baggrund af eleverne begrundelse for at starte på uddannelse og deres oplevelse af 



 
  
 
Midtvejsevaluering af Kombineret Ungdomsuddannelse 

22 

 

uddannelsen. De joborienterede er målrettede i forhold til at komme i beskæftigelse. De 

klarer sig godt på uddannelsen og har i udgangspunktet stærke sociale og personlige 

kompetencer og mindre gode faglige kompetencer. De uddannelsesorienterede er 

målrettede i forhold til at komme i videre uddannelse, primært erhvervsuddannelse. De 

klarer sig godt på uddannelsen og har i udgangspunktet svage sociale og personlige 

kompetencer og mindre gode faglige kompetencer. De magtesløse oplever KUU som deres 

eneste reelle uddannelsesvalg og er ikke afklaret i forhold til målet med uddannelsen. De 

klarer sig godt på uddannelsen og har i udgangspunktet svage sociale og personlige 

kompetencer og mindre gode faglige kompetencer. Det uafklarede match-segment er 

startet på KUU, fordi de fik det anbefalet af deres UU-vejleder, og er ikke afklaret i forhold til 

målet med uddannelsen. De klarer sig godt på uddannelsen og har i udgangspunktet stærke 

sociale og personlige kompetencer og gode faglige kompetencer. Det uafklarede mismatch-

segment er startet på KUU, fordi de fik det anbefalet af deres UU-vejleder, og er ikke 

afklaret i forhold til målet med uddannelsen. De klarer sig mindre godt på uddannelsen og 

har i udgangspunktet svage sociale og personlige kompetencer og gode faglige 

kompetencer. 

 BESKRIVELSE AF DE OPTAGNE KUU ELEVER 

De optagne elever beskrives i dette afsnit i forhold til en række baggrundsvariable, herunder køn, 

alder, karakterer fra grundskolens afgangsprøve og forældrebaggrund. Formålet er at tegne et 

samlet billede af elevgruppen. Figurer som sammenligner udbudsområderne fremgår af Bilag Error! 

Reference source not found.. 

Køn og alder  

Knap 7 ud af 10 af de optagne elever på KUU er mellem 18 og 21 år. Gennemsnitsalderen for 

eleverne ved optag er 19,5 år. Ved januaroptagene er gennemsnitsalderen højere end ved 

augustoptagene, hvilket primært skyldes et skift mellem andelen af 17- og 16-årige ved de to optag, 

idet andelen af 17-årige stiger til januaroptaget, mens andelen af 16-årige er højere til august 

optaget. Fordelingen mellem andelen af kvinder og mænd, der optages på KUU, er nogenlunde lige, 

og ligeledes også konstant på tværs af starttidspunkterne. 

På tværs af de tre aldersgrupper er der en større andel blandt de 15-17-årige, der afstiger til anden 

uddannelse eller beskæftigelse inden, de har færdiggjort KUU, hvilket også gør sig gældende for 

mænd sammenlignet med kvinder.  

Etnicitet 

Ca. 10 pct. af eleverne, der optages på KUU, er indvandrere eller efterkommere. Dette er en lavere 

andel sammenlignet med befolkningspopulationen for unge i alderen 15-25 år. Her udgør 

indvandrere og efterkommere ca. 17 pct. På tværs af de tre grupper er der en større andel elever 

med dansk herkomst, som gennemfører KUU. Derudover er der også en større andel efterkommere 

og indvandrere, der har afbrudt KUU sammenlignet med elever med dansk baggrund.  
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Bopæl 

Knap halvdelen af eleverne, der optages på KUU, bor hjemme hos sine forældre. Størstedelen af 

eleverne, der ikke bor hos sine forældre, bor sammen med en kæreste eller ægtefælle (23 pct.) eller 

alene (22 pct.). Det ser ud til at have en betydning for elevernes tilstedeværelse på uddannelsen om 

de bor hjemme hos deres forældre eller ej. Således er der en signifikant lavere andel, der har afbrudt 

sit KUU forløb blandt de elever, der bor hjemme hos sine forældre sammenlignet med eleverne, der 

bor hjemme hos sine forældre.  

Forældres uddannelsesniveau og socioøkonomiske status 

Sammenlignet med det generelle uddannelsesniveau i landet har en stor andel af forældrene til 

KUU-eleverne en kort uddannelse. Hver fjerde elev har forældre, hvis højeste fuldførte uddannelse 

er folkeskolen, mens 39 pct. af elevernes forældre har en erhvervsuddannelse som højest fuldførte 

uddannelse. Der er ikke fundet nogle signifikante forskelle mellem forældrenes uddannelsesniveau 

og gennemførelses- eller afbrudsprocent, dog har 28 pct. af eleverne med forældre hvis højest 

fuldførte uddannelse er folkeskolen afbrudt mod 25 pct. af eleverne med forældre hvis højest 

fuldførte uddannelse er en videregående uddannelse. Ved at tage et kig på tværs af 

udbudsområderne ses dog en væsentlig forskel i forhold til forældrenes højest fuldførte uddannelse. 

KUU Sønderjylland, KUU Plus og KUU Storstrøm er de områder, der har den største andel af elever, 

hvis mor eller far har folkeskolen eller gymnasium som højest fuldførte uddannelse (hhv. 33 pct., 33 

pct. og 32 pct.), mens der i områderne KUU Aarhus og KUU Hovedstaden-Bornholm er den største 

andel af elever, hvor mindst én forælder har en videregående uddannelse (hhv. 49 pct. og 44 pct.). 

Der tegner sig også et broget billede af forældrenes socioøkonomiske status, hvilket sandsynligvis 

igen er forårsaget af forskelligheder på tværs af tovholderområderne. Ca. halvdelen af forældrene i 

beskæftigelse.  
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Tabel 1. Baggrundskarakteristika elever, der er optaget på KUU 

 

ALDER* 

15-17 år 18% 

18-21 år 69% 

22-25 år 13% 

 

KØN* 
Mand 52%  

Kvinde 48% 

 

HERKOMST** 

Dansk 87% 

Efterkommer 6% 

Indvandrer 5% 

 

BOPÆL** 
Bor hjemme hos forældre 47%  

Bor ikke hjemme hos forældre 53%  

 

FORÆLDRES HØJEST 
FULDFØRTE UDDANNELSE** 

Folkeskole 26%  

Gymnasiel uddannelse 3%  

Erhvervsudannelse 39%  

Videregående uddannelse 30%  

 

FORÆLDRES 
SOCIOØKONOMISKE 
STATUS*** 

Beskæftiget 
Mor: 56% 
Far: 60% 

Arbejdsløs 
Mor: 5% 
Far: 4% 

Midlertidigt uden for arbejdsstyrken 
Mor: 18% 
Far: 11% 

Pensionister og tilbagetrækning fra 
arbejdsstyrken 

Mor: 15% 
Far: 12% 

Andre personer uden for arbejdsstyrken 
Mor: 4% 
Far: 3% 

 
KARAKTERGENNEMSNIT VED 
9. KLASSES BUNDNE 
AFGANGSPRØVE**** 

Dansk 
KUU elever: 3,6 
Landsgennemsnit: 7,0 

Matematik 
KUU elever: 2,9 
Landsgennemsnit: 7,1 

 

SAMLET 
KARAKTERGENNEMSNIT**** 

Karaktergennemsnit på 02 eller derover i 
både dansk og matematik 

37% 

Manglende karakterer eller under 02 i 
karaktergennemsnit i dansk, matematik 
eller begge fag 

63% 

Kilde: * KUU portalen (data per 22/01/2018). N = 4.848. ** Registerdata. N = 4.786. *** Registerdata. N (mor) = 4.572 og 

N (far) = 4.225. **** karaktergennemsnit for KUU-elever er baseret på registerdata (N=4.786) for 9. klasses bundne 

afgangsprøver, mens landsgennemsnit 2015/2016 er aflæst i STILs notat om Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. 

klasse, 2012/2013-2016/2017 (https://uvm.dk/statistik/grundskolen/karakterer-og-test/karakterer-i-grundskolenf). 

Note: kategorien ”Ukendt” er udeladt i tabellen, hvorfor nogle af de forskellige karakteristika ikke summer til 100%.  
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 KUU ELEVERNES VEJ GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET 

Ovenstående afsnit vidner om en elevgruppe med forskellige baggrundskarakteristika. Derfor 

undersøges det i dette afsnit, hvordan elevernes historik ser ud i forhold til uddannelsessystemet 

inden, de startede på KUU. Dette inkluderer en analyse af hvordan, eleverne klarede sig i folkeskolen 

ved at inddrage elevernes karaktergennemsnit i matematik og dansk i 9. klasses afgangsprøver.  

 

Præstation i folkeskolen: Elevernes faglige forudsætninger 

Eleverne, der optages på KUU, har generelt et lavere gennemsnit i 9. klasses bundne afgangsprøver i 

dansk og matematik sammenlignet med landsgennemsnittet fra 2015/2016. Gennemsnitskarakteren 

i dansk er 2,9 for elever, der optages på KUU, mens den på landsplan i 2015/2016 var 7,0 på tværs af 

alle prøver i dansk. Det samme gør sig gældende i matematik, hvor gennemsnitskarakteren på 3,6 

for KUU-eleverne dog er på et højere niveau sammenlignet med dansk, men altså fortsat ligger 

under landsgennemsnittet.  

På tværs af tovholderområderne er der stor forskel på, hvor godt eleverne har klaret sig i 

afgangsprøverne i 9. klasse. Otte af de 19 tovholderområder ligger under det totale 

karaktergennemsnit for KUU-eleverne i matematik, mens 15 tovholderområder ligger under det 

samlede karaktergennemsnit i dansk. Der er med andre ord nogle få tovholderområder, der er med 

til at trække gennemsnittet i dansk op. Eleverne, der optages i de to områder KUU Aarhus og KUU 

Hovedstaden-Bornholm har signifikant højere karaktergennemsnit i dansk sammenlignet med alle 

øvrige udbudsområder.  

Derudover har knap 2 ud af 3 elever, der er optaget på KUU, ikke mulighed for at søge ind på en 

erhvervsuddannelse, da de ikke har et karaktergennemsnit på 02 eller derover i både matematik og 

dansk. Årsagen til dette er enten, at eleven har et lavere gennemsnit end 02 i ét eller begge fag, eller 

at eleven ikke har taget 9. klasses bundne afgangsprøve og dermed ikke er registreret med nogen 

karakter. Der er en signifikant større andel af eleverne, der har de karaktermæssige forudsætninger 

for at kunne være blevet optaget på en erhvervsuddannelse, der også gennemfører KUU med et 

uddannelsesbevis sammenlignet med eleverne, der ikke har karakteren 02 eller derover i dansk og 

matematik.  
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Figur 5: Andel elever optaget på KUU, der har et karaktergennemsnit i 9. klasses bundne afgangsprøve over 02 i både 
dansk og matematik, som er det karaktermæssige adgangskrav til en erhvervsskole 

 
Kilde: Registerdata. N = 4.786. 

Figuren nedenfor viser udbudsområderne og deres gennemsnitlige frafaldsprocent sammenholdt 

andelen af elever, der har et karaktergennemsnit i dansk og matematik på 02 eller derover. 

Udbudsområderne med en større andel af elever, der har fået 02 eller derover i både matematik og 

dansk, har også en lavere frafaldsprocent.  

Forskellen på tværs af udbudsområderne i forhold til hvor godt, eleverne har klaret sig i 9. klasses 

afgangsprøve og om de siden hen fastholdes eller afbryder deres KUU-forløb, er med til at 

understrege bredden i målgruppen, og bidrager til at forklare hvorfor, flere udbudsområder har 

udfordringer med at visitere til målgruppen, som beskrevet i tidligere afsnit. 
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Figur 6: Samlet frafaldsprocent og andel elever med karaktergennemsnit i både dansk og matematik over 02 per 
udbudsområde  

 
Kilde: Registerdata. Frafaldsprocenten er opgjort efter andele, der har afbrudt KUU af en negativ årsag. 

Karaktergennemsnit for KUU-elever i dansk og matematik er baseret på registerdata for 9. klasses bundne 

afgangsprøver. 
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Uddannelsesadfærd før KUU 

Eleverne, der optages på KUU, kommer efter eget udsagn primært fra en anden uddannelse (52 pct.) 

lige inden, de starter på KUU, efterfulgt af at lave noget andet (13 pct.), ingenting (11 pct.), og 

ledighed (9 pct.). Der er en signifikant større andel af de elever, der ikke lavede noget før, de 

startede på KUU, som afbryder deres KUU-forløb sammenlignet med eleverne der siger, at de gik på 

en anden uddannelse inden, de startede på KUU.  

Knap hver tiende starter direkte fra folkeskole på KUU. Dog ses en forskel i andelen af optagede 

elever, der ikke lavede noget eller var ledig før deres start på KUU på tværs af januar- og 

augustoptag, idet januaroptaget er karakteriseret ved en større andel af disse elever.  

Figur 7: De optagne elevers svar på spørgsmålet: Hvad lavede du før, du startede på KUU? 

 
Kilde: Survey blandt elever, forår 2016, forår 2017 og efterår 2017. 

Figur 7 ovenfor peger på, at få elever går direkte fra folkeskole til optag på KUU. Dette billede 

bekræftes i nedenstående, hvor Figur 7 viser antal år der er gået, fra eleverne senest er registreret i 

9. klasse, til de er registreret som optaget på KUU. I gennemsnit går der 3,6 år fra eleven senest har 

været registreret i 9. klasse til eleven optages på KUU. Kun 3 pct. optages til start på KUU 0-1 år 

efter, de senest har været registreret i 9. klasse, mens flest elever optages til start på KUU 2-3 år 

efter, de senest har været registreret i 9. klasse (23 pct.). Kombineret med at 18 pct. af eleverne, der 

optages på KUU, er mellem 22 og 25 år, er det ikke overraskende, at der for 17 pct. går mere end 6 

år, fra de seneste var registreret i 9. klasse til de optages på KUU. 96 pct. af eleverne har registreret 

ét uddannelsesforløb eller flere ud over folkeskolen (inkl. 9. klasse) og KUU, hvor det gennemsnitlige 

antal forløb er 3,2.  
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Udover folkeskole (inkl. 9. klasse) har eleverne, der optages på KUU, i gennemsnit været registreret 

på 3,2 uddannelsesforløb 

Figur 8: År fra eleven senest er registreret i 9. klasse til optag på KUU 

 
Kilde: Registerdata. N=4.459. 

Uanset hvad eleverne lavede umiddelbart før KUU, har de alle været en del af uddannelsessystemet 

på et tidspunkt før optaget. 76 pct. af alle elever, der optages på KUU, har været optaget på en 

erhvervsskole, produktionsskole eller et kursus (almen voksenuddannelse enkeltfag, forberedende 

voksenuddannelse m.fl.) som seneste tilknytning til uddannelsessystemet. Kun 4 pct. af eleverne 

optages på KUU med 7.-9. klasse som seneste tilknytning til uddannelsessystemet, mens 14 pct. har 

10.-11. klasse enten i grundskole eller på efterskole som seneste tilknytning til uddannelsessystemet. 

Dette indikerer, at størstedelen af alle elever, der optages på KUU, har forsøgt sig på andre 

uddannelser og kurser inden optaget.  

Figur 9: Seneste uddannelse eleven har været optaget på før start på KUU 

 
Kilde: Registerdata. N = 4525. 
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Uddannelsesadfærd efter KUU 

Figur 10 nedenfor viser, at 39 pct. af alle optagede KUU-elever pr. november 2017 er på SU, 28 pct. 

er i beskæftigelse eller modtager ikke nogen form for offentlig støtte, mens 29 pct. modtager 

uddannelseshjælp. Det er altså en større del af de optagne elever på KUU, der fortsætter i 

uddannelsessystemet frem for i beskæftigelse. 

Figur 10: Elevernes primære beskæftigelse pr. november 2017 

 
Kilde: Registerdata. N = 2579. Figuren er kun baseret på, hvis status på KUU er afsteget til anden uddannelse eller 

beskæftigelse, gennemført eller afbrudt.  

 SEGMENTER BLANDT DE OPTAGNE KUU ELEVER 

De optagne elever på KUU er meget forskellige. Hvor nogle kommer med en ambition om at få et 

arbejde eller for at komme på en bestemt erhvervsuddannelse, er andre mere usikre på hvad de vil, 

og andre kommer måske bare fordi, de ikke føler, at de har andre muligheder. For at blive klogere på 

hvem KUU eleverne er, hvordan forskellige målgrupper er karakteriseret og klarer sig, har vi lavet en 

segmentering, som inddeler elever i fem grupper, som særligt adskiller sig i forhold til deres 

målrettethed og motivation. I afsnittet gøres der rede for segmenteringen og hvert segment 

beskrives. Det analyseres endvidere hvor godt segmenterne klarer sig i forhold til gennemførelse og 

progression. 

I forbindelse med midtvejsevalueringen er der blevet foretaget en segmenteringsanalyse med det 

formål at identificere typer af studerende, som går på KUU. Værktøjet til segmenteringsanalysen er 

en såkaldt klyngeanalysemodel, som er estimeret på baggrund af data fra den gennemførte survey 

blandt elever. En klyngeanalyse er en eksplorativ model, hvor en iterativ proces identificerer 

spørgsmål og respondenternes besvarelser ’klynger sig sammen’ i grupper. Nedenfor ses de fire 

spørgsmål, som klyngeanalyse bygger på.  
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Tabel 2: Parametre i segmenteringsmodellen 

EMNE SPØRGSMÅLSFORMULERING SVAR-FORDELING 

Uddannelsesvalg 
Hvorfor har du valgt 
Kombineret 
Ungdomsuddannelse? 

Det giver gode jobmuligheder  17% 

Det giver mig mulighed for at søge ind på 
en erhvervsuddannelse bagefter 

26% 

Jeg har fået det anbefalet af min UU-
vejleder 

58% 

Jeg har fået det anbefalet af min familie 4% 

Jeg har fået det anbefalet af venner 7% 

Det er den eneste mulighed, jeg har 15% 

Jeg har fået at vide, at jeg skal tage 
uddannelsen 

9% 

Andet 17% 

Ved ikke 3% 

Oplevelse af 
uddannelsen 

Andel helt enig/enig 

Jeg er glad for at gå på uddannelsen 70% 

Jeg lærer meget på uddannelsen 54% 

Jeg kan bruge uddannelsen til det, jeg 
gerne vil bagefter 

51% 

Kilde: Survey blandt elever. N = 2071. 

Klyngeanalysen har resulteret i fem segmenter, som er præsenteret i nedenstående Figur 11. 

Segmenterne adskilles efter deres selvangivne årsag til at gå på KUU (den horisontale akse) og deres 

generelle oplevelse af uddannelsen (den vertikale akse).  

To segmenter, de joborienterede og de uddannelsesorienterede, har begge en klar årsag til at vælge 

KUU. Modsat har de resterende segmenter, de magtesløse, mismatch og match-segmentet ingen 

klar årsag. De magtesløse angiver KUU som det eneste mulige valg, og de klarer sig generelt 

dårligere på KUU end segmenterne med en klar motivation. 

Det uafklarede match-segment og Det uafklarede mismatch-segment angiver, at de ikke har nogen 

klar årsag til eller motivation for at vælge KUU, ud over at de har fået det anbefalet af UU-

vejlederen. Disse to segmenter adskiller sig væsentligt fra hinanden i deres oplevelse af 

uddannelsen. Mens Det uafklarede match-segment trives bedst af alle, trives Det uafklarede 

mismatch-segment dårligst af alle.  
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Figur 11: Segmenter blandt KUU elever 

 
Note: Kategorien ”Anbefalet af UU-vejleder” indgår ikke i klyngeanalysen, men er den hyppigst angivne årsag til valget 

af Kombineret Ungdomsuddannelse blandt Det uafklarede match-segment og Det uafklarede mismatch-segment. 

Andelene i cirklerne angiver, hvor stor en andel af eleverne, der tilhører det enkelte segment.  

De joborienterede har en klar ide om at komme i job efter endt uddannelse. Deres klare motivation 

giver dem gode forudsætninger i uddannelsesforløbet, hvor de er mere deltagende og tilfredse med 

udbyttet af undervisningen og erhvervstræningen end gennemsnittet. Ligeledes har de et godt 

forhold til både deres lærere og deres kontaktperson. Engagement afspejles i deres udvikling i 

personlige og sociale udvikling, herunder beskæftigelsesparathed (uddybes i kapitel 7). Samtidig er 

de den gruppe, hvor frafaldet er lavest. 

De uddannelsesorienterede ønsker at tage en erhvervsuddannelse efter endt KUU-forløb. 

Segmentet er generelt lige så deltagende på uddannelsen som de joborienterede, og de er også 

mere tilfredse med både lærerne og udbyttet end gennemsnittet. Segmentets frafald ligger på 

gennemsnittet. 
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De magtesløse er analysens mindste segment. Kendetegn ved segmentet er, at de ingen klar idé har 

om, hvad de vil, men i stedet synes mere passive. Deres sociale og faglige deltagelse på uddannelsen 

er generelt lav. De oplever heller ikke at få et godt udbyttet af uddannelsen. Sandsynligheden for 

frafald i dette segment er ni procentpoint højere end hos De joborienterede.   

Det uafklarede mismatch-segment karakteriseres ved en gruppe af unge, hvis årsag til at gå på KUU 

er uklar, hvilket formegentlig bunder i, at de ikke ved, hvad de vil. Eleverne i segmentet er blevet 

anbefalet at starte af deres UU-vejleder. Deres forudsætninger for at klare sig godt ser ud at være 

dårlige, fordi deres personlige og sociale kompetencer i udgangspunktet er lave (uddybes i kapitel 7). 

De deltager mindre end gennemsnittet, er utilfredse med deres udbytte af undervisningen og har et 

dårligere forhold til deres kontaktperson. Derudover er den målte udvikling på de personlige og 

sociale kompetencer lav, og i segmentet er der et større frafald end gennemsnittet. Evaluator 

vurderer, at mange elever i dette segment ikke har været i målgruppen til at starte på KUU, hvilket 

indikerer et øget behov for fokus på screenings- og vejledningsprocessen inden optag. 

Det uafklarede match-segment er ligesom Det uafklarede mismatch-segmentet karakteriseret ved 

en gruppe af unge, for hvem det er uklart hvorfor, de går på KUU. Gruppen har dog væsentlig bedre 

forudsætninger, idet deres personlige og sociale kompetencer i udgangspunktet er på et højere 

niveau (uddybes i kapital 7). Derudover er segmentet mere deltagende på uddannelsen. Eleverne i 

dette segment er således et langt bedre match med KUU end Det uafklarede mismatch-segmentet.  

På baggrund af en række logistiske regressioner kan det konkluderes, at der er en større 

sandsynlighed for at tilhøre segmenterne De joborienterede og De uddannelses orienterede jo højere 

ens alder er. Det kan muligvis forklares ved man bliver mere afklaret med alderen, og derfor har et 

klare billede af hvad man vil i fremtiden sammenlignet med den yngre gruppe.  

Tabellen nedenfor giver et overblik over de fem segmenter. 
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Tabel 3: Segmenternes fordeling på baggrundsvariable 

 KARAKTERISTIK 
DE JOB-

ORIENTER
EDE 

DE 
UDDANNEL-
SESORIENTE

-REDE 

DE 
MAGTES-

LØSE 

DET 
UAFKLARE-

DE 
MISMATCH 

DET 
UAFKLARE-
DE MATCH 

Alder 

15-17 år 9% 13% 11% 12% 13% 

18-21 år 67% 73% 69% 70% 69% 

22-25 år 24% 13% 20% 18% 18% 

Køn 
Kvinde 42% 54% 55% 48% 46% 

Mand 58% 46% 45% 52% 54% 

Herkomst 

Dansk 88% 92% 88% 93% 90% 

Efterkommer 7% 4% 6% 4% 6% 

Indvandrer 4% 4% 7% 3% 5% 

Bopæl 

Bor hjemme hos 
forældre 

50% 49% 45% 45% 51% 

Bor ikke hos forældre 50% 51% 55% 55% 49% 

Forældres højest 
fuldførte uddannelse 

Folkeskole 27% 26% 29% 21% 24% 

Gymnasiel uddannelse 3% 1% 2% 2% 2% 

Erhvervskole 38% 38% 38% 44% 40% 

Videregående 
uddannelse 

30% 33% 29% 30% 32% 

Ukendt 2% 2% 2% 3% 2% 

Adgang til 
erhvervsskole via 
karaktergennemsnit 

Karaktergennemsnit 
lavere end 02 i enten 

dansk eller matematik 
- eller manglende 

karakterer i ét eller 
begge fag 

62% 69% 70% 57% 57% 

Karaktergennemsnit på 
02 eller derover i BÅDE 

dansk og matematik 
38% 31% 30% 43% 43% 

Antal år mellem 9. 
klasse og KUU 

0-1 år 2% 3% 3% 3% 4% 

1-3 år 34% 44% 36% 38% 37% 

3-5 år 33% 35% 32% 34% 33% 
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Mere end 5 år siden 31% 19% 28% 25% 26% 

Produktionsskole 

Andel elever, hvis 
seneste forløb inden 

KUU er 
produktionsskole 

13% 13% 12% 23% 17% 

Elevens status på 
KUU 

Afstigning til anden 
uddannelse elle 
beskæftigelse 

5% 12% 9% 15% 9% 

Gennemført med 
uddannelsesbevis 

17% 19% 19% 14% 19% 

Gennemført med 
kompetencebevis 

7% 4% 6% 7% 9% 

I gang 58% 45% 53% 47% 49% 

Afbrudt 8% 19% 10% 15% 10% 

Elevernes sociale og 
personlige 
kompetencer 

Selvtillid 
Meget høj  Meget lav Høj Meget lav Meget høj  

Samarbejdsevne 
Meget høj  Lav Middel Meget lav Høj 

Resiliens 
Høj Meget lav Middel Lav Høj 

Samvittighedsfuldhed 
Meget høj  Lav Høj Meget lav Høj 

Selvkontrol 
Meget høj  Meget lav Høj Meget lav Meget høj  

Tilfredshed med 
undervisningen 

Andel, der er meget 
tilfreds/tilfreds med 

undervisningen 
78% 64% 71% 37% 83% 

Deltagelse i 
undervisningen 

Andel, der er helt enig 
eller enig i, at de 
deltager aktivt i 
undervisningen 

81% 66% 78% 66% 84% 

Kilde: Survey blandt elever, forår 2016, forår 2017 og efterår 2017, og registerdata.  
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5. UDDANNELSENS STRUKTUR 
Formålet med midtvejsevalueringen er som tidligere nævnt at identificere de elementer i 

uddannelsen, der særligt bidrager til elevernes faglige progression og personlige udvikling. 

Evalueringen vil på den måde komme nærmere de elementer, som bidrager til det gode 

uddannelsesforløb. Kapitlet beskriver og analyserer organiseringen af KUU, herunder samarbejdet 

mellem tovholderinstitution og hjemstedsskoler, samt lokale erhvervsskoler og 

uddannelsesinstitutioner.  

Strukturen med tovholdere og hjemstedsskoler i KUU ligner i høj grad den struktur, som gør sig 

gældende for den forberedende grunduddannelse med institutioner og skoler. Med denne struktur 

er der en hårfin balance mellem hensynet til de lokale forhold og en central styring, koordinering og 

kvalitetssikring. Den helt store forskel er, at institutionslederen for FGU får ledelseskompetence, 

hvilket sætter vedkommende i stand til at gennemføre en mere centraliseret styring af uddannelsens 

struktur og organisering. Evalueringen peger på, at netop dette forhold kan bidrage til uddannelsens 

kvalitet. 

Midtvejsevalueringen viser: 

 Generelt tager tovholderne en overordnet rolle med fokus på økonomi og administration i 

udbudsområdet og overlader en stor del af styringen til hjemstedsskolerne, som har stor 

autonomi i forhold til at planlægge og strukturere undervisning og erhvervstræning mv. Det 

giver gode muligheder for lokal tilpasning, men mindre gode muligheder for at udbrede en 

god praksis og for at styre/sikre en ensartet kvalitet. Det er i den sammenhæng vigtigt at 

bemærke, at tovholderne ikke har ledelsesret over de ansatte på hjemstedsskolerne, som 

arbejder med KUU, hvilket i sagens natur sætter grænser for hvor meget styring, en 

tovholder kan tage. Der er dog stor variation i, hvor decentral eller central styringen af de 

enkelte tovholderområder er. Analyserne viser, at en mere central styring af udbudsområdet 

har en positiv sammenhæng med elevernes gennemførelse. Det vil sige, at tovholdere som 

engagerer sig i forholdene på de enkelte hjemstedsskoler og indfører procedurer 

eksempelvis omkring optag, fravær og udslusning eller som arbejder med en fælles tilgang til 

pædagogik eller andet, opnår en højere gennemførelse blandt eleverne. 

 Fremskrivninger viser, at den ufaglærte beskæftigelse er faldende i Danmark. De fleste 

tovholdere forklarer i forlængelse heraf, at de primært ’uddanner til uddannelse’ frem for at 

’uddanne til arbejde’. Dog vurderer 60 pct. af hjemstedsskolerne, at det lokale 

erhvervsliv/arbejdsmarked kan aftage KUU eleverne. 70 pct. oplever endvidere, at 

erhvervslivet støtter op om KUU.  

 2/3 af erhvervstemaerne som udbydes, har en høj grad af sammenhæng med det lokale 

uddannelsesudbud, mens der ikke er en høj grad af sammenhæng for de resterende 1/3 af 

erhvervstemaerne. Årsagen hertil er primært af geografisk karakter. Analysen finder ikke 

nogen sammenhæng mellem dette og overgangen til uddannelse.  
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 Erhvervsskolerne bidrager i nogen grad (37 pct.) til tilrettelæggelse af erhvervstemaerne. 75 

pct. af hjemstedsskolerne oplever dog, at der er et tæt samarbejde med erhvervsskolen.  

 ORGANISERING OG SAMMENHÆNG MELLEM 

TOVHOLDERINSTITUTION OG HJEMSTEDSSKOLER 

I dette afsnit undersøges samspillet mellem tovholder og hjemstedsskoler, herunder hvor styringen 

primært ligger. Der er på tværs af de 19 tovholderområder stor variation i, hvor involveret 

tovholderen er i forskellige arbejdsopgaver omkring KUU. Nogle tovholdere har meget stor indsigt i 

hverdagen på alle hjemstedsskoler i udbudsområdet, mens andre tovholdere hovedsageligt har 

indblik i de administrative og økonomiske opgaver omkring KUU. 

Nedenstående Figur 12 indeholder en typologi med tre idealtypiske tovholderroller. 

Tovholderrollerne arbejder i et kontinuum gående fra en meget decentral styring af udbudsområder, 

hvor tovholder er administrativ, til en meget central styring, hvor tovholder er handlingsanvisende. 

Mange tovholdere befinder sig mellem disse to yderpunkter, og kan betegnes som rammesættende. 

Der er fordele og ulemper ved både central og decentral styring.  

Figur 12: Typologi tovholderrolle 

 
Kilde: Udarbejdet på baggrund af interview med tovholdere 2018.  

Intuitivt er det en fordel at tovholder er rammesættende eller handlingsanvisende frem for blot 

administrativ. Dette ud fra et ræsonnement om, at et vist indblik er nødvendigt for at kunne sikre og 
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kontrollere kvaliteten af KUU på de enkelte hjemstedsskoler. En udelukkende administrativ 

tovholder har desuden svært ved at agere en aktivt handlende part, når der er behov for det. Det 

kan eksempelvis være i forhold til at udbrede god praksis på tværs af hjemstedsskolerne eller 

organisere kontakten til samarbejdspartnere. Når tovholderfunktionen reduceres til at være 

administrativ, kan den i princippet varetages af en sekretariatsfunktion. 

Gevinsterne ved at have en handlingsanvisende tovholder er, at det er nemt for tovholderen at sikre 

kvalitet i uddannelsen på tværs af hjemstedsskoler, da tovholderen har et indgående kendskab til 

hverdagen på de forskellige skoler. Denne type tovholder bruger aktivt sin store indsigt til at 

udstikke handleanvisninger og have en retningssættende rolle i forhold til organiseringen af KUU. 

Tovholderen er desuden i hyppig kontakt med de forskellige skoler og faciliterer at skolerne mødes 

og erfaringsudveksler på tværs. Dette kan være med til at sikre ensartet praksis på tværs af 

hjemstedsskoler. Omvendt kan tovholderen mangle forståelse for lokale forskelle hjemstedskolerne 

imellem, hvorfor tovholderens anvisninger ikke nødvendigvis er den bedste løsning for alle områdets 

hjemstedsskoler. En mulig konsekvens er således, at uddannelsen kan blive for generisk og ikke 

udnytte forholdene i den lokale kontekst. 

Den rammesættende tovholder er ikke på samme måde inde i dagligdagen på de forskellige 

hjemstedsskoler, men har et overblik og løbende dialog om med hjemstedsskolerne. Tovholderen 

har indblik i praksis omkring eksempelvis fravær, udslusning og organisering af undervisning, men 

giver ikke handleanvisninger i forhold standardiseret praksis. I stedet opfordrer tovholderen skolerne 

til at mødes og erfaringsudveksle og skaber dermed rammerne for en fælles praksis. Ved denne 

tovholderrolle er der mulighed for at kontrollere og sikre kvalitet på tværs af hjemstedsskoler. 

Udvalgte procedurer eksempelvis omkring optag og udslusning vil være formaliseret, eller der vil 

være defineret en ’best practice’. 

Det er evaluators vurdering, at tovholderfunktionen bedst varetages af en rammesættende eller 

handlingsanvisende tovholder. Langt de fleste af de 19 tovholdere befinder sig i kontinuummet 

mellem disse typologier. Eksempelvis ligger mange af tovholderne nærmest den rammesættende 

typologi, og har eksempelvis udviklet konkrete procedurer ved fravær eller udslusning. 

Det ses også i nedenstående figur, at en større andel af elever, der går på skoler med central styring, 

gennemfører deres uddannelse. Dog er der også en større andel af elever, der går på skoler med 

decentral styring, der afstiger til anden uddannelse og beskæftigelse, mens der ingen signifikante 

forskelle er i forhold til andelen af elever, der afbryder KUU.  
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Figur 13: Elevernes status på KUU per 22/01/2018 opgjort efter styring er central eller decentral 

 
Kilde: Survey blandt hjemstedsskolerne og KUU-portalen (data per 22/01/2018) 

5.1.1 Opgavevaretagelse og ansvar mellem tovholder og hjemstedsskoler 

For at få yderligere indblik i, hvor opgavevaretagelsen og ansvaret ligger i samarbejdet mellem 

hjemstedsskole og tovholder, har vi bedt repræsentanter fra hjemstedsskolerne om at vurdere dette 

i forhold til en række samarbejdsmæssige og organisatoriske opgaver.   

Af Figur 14 fremgår det, at hovedparten af hjemstedsskolerne mener, at de fleste opgaver enten 

varetages af hjemstedsskolen alene eller i samarbejde med tovholder. Kun en mindre del vurderer 

således, at de forskellige opgaver varetages alene af tovholderen. Det er opgaver omhandlende 

administration og økonomi, som hjemstedsskolerne i højest grad anser som tovholderens ansvar, 

mens mere praksisnære opgaver, såsom organisering af undervisning og erhvervstræning i højere 

grad varetages af hjemstedsskolerne alene. Også relationen til jobcenter, UU-vejledningen og 

erhvervsskoler varetages i de fleste tilfælde udelukkende af hjemstedsskolen. 

Tovholderens rolle er størst i forbindelse med den overordnede drift og organisering af KUU. Den 

strategiske udvikling, pædagogiske tilgang og visitationsprocessen varetages oftest som et 

samarbejde mellem tovholder og hjemstedsskoler.  
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Figur 14: Opgave- og ansvarsfordeling mellem tovholder og hjemstedsskoler 

Kilde: Survey blandt hjemstedsskolerne, 2017. N=72. 

Det er væsentligt at være opmærksom på, at tovholder ikke har ledelsesret over KUU personalet på 

hjemstedsskolerne. I interviews fortæller tovholderne hvordan, et godt samarbejde med 

hjemstedsskolerne ikke altid afspejler sig i en hensigtsmæssig organisering. Især tovholdere med en 

mere handlingsanvisende facon, har oplevet frustrationer, når de ikke har mødt opbakning eller 

prioritering fra ledelsen på hjemstedskolerne. Fordi tovholderfunktionen i det organisatoriske setup 

ikke har ledelsesmæssige beføjelser, kan tovholder netop kun fungere som handlingsanvisende.  
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KUU elevernes mulighed for at overgå til uddannelse eller arbejde afhænger blandt andet af 

sammenhængen mellem de udbudte erhvervstemaer på hjemstedsskolerne og 

uddannelsesmulighederne på de lokale erhvervsskoler, samt strukturen i det lokale erhvervsliv. 

Dette analyseres nærmere i dette afsnit. 
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5.2.1 KUU og det lokale erhvervsliv 

Formålet med KUU er, at gøre eleverne parate til det ufaglærte arbejdsmarked eller at blive klar til at 

kunne gennemføre en erhvervsuddannelse (eller anden ungdomsuddannelse). Dermed skal 

uddannelsen fokusere på at uddanne de unge inden for erhvervsområder på arbejdsmarkedet, hvor 

antallet af ufaglærte jobs er højt. Det er derfor relevant at kigge på sammenhængen mellem 

udbudte erhvervstemaer og behovet for ufaglært arbejdskraft. 

Figur 15: Optag fordelt på erhvervstemaer 

 
Kilde: KUU-portal (data per 22/01/2018) 

Ifølge en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd2 er Handel, transport mm. det område på 

arbejdsmarkedet med flest ufaglærte job. Formålet med KUU er, at gøre eleverne parate til det 

ufaglærte arbejdsmarked eller at blive klar til at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse (eller 

anden ungdomsuddannelse). Dermed skal uddannelsen fokusere på at uddanne de unge inden for 

erhvervsområder på arbejdsmarkedet, hvor antallet af ufaglærte jobs er højt. Det er derfor relevant 

at kigge på sammenhængen mellem udbudte erhvervstemaer og behovet for ufaglært 

arbejdskraft.Formålet med KUU er, at gøre eleverne parate til det ufaglærte arbejdsmarked eller at 

blive klar til at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse (eller anden ungdomsuddannelse). 

Dermed skal uddannelsen fokusere på at uddanne de unge inden for erhvervsområder på 

arbejdsmarkedet, hvor antallet af ufaglærte jobs er højt. Det er derfor relevant at kigge på 

sammenhængen mellem udbudte erhvervstemaer og behovet for ufaglært arbejdskraft. 

                                                           

2 http://uudanmark.dk/wp -
content/uploads/2017/11/Ufaglaert_arbejdsmarked_Emilie_Damm_AE_21_11_17.pdf 
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Figur 15 ovenfor viser, at handel også er et område, som mange elever optages på, mens transport i 

mindre grad er udbredt. Dermed er der en vis sammenhæng mellem hvilke erhvervstemaer, der 

optages flest elever på og de erhverv med højst ufaglærte beskæftigelse.  

Gennem de seneste 20 år er der blevet færre ufaglærte job og flere job til personer med længere 

uddannelser. Antallet af ufaglærte i beskæftigelse er således faldet støt siden 1995. I 1995 blev hvert 

fjerde job varetaget af en ufaglært, mens det i 2015 kun var hvert ottende job. Fremskrivninger lavet 

af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd3 viser, at udviklingen med en faldende andel af ufaglærte job, 

og en stigende efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft, vil være en tendens, der fortsætter de 

kommende år. I 2025 vil der således være overskud af ufaglært arbejdskraft, mens der vil mangle 

faglært arbejdskraft.  

Lignende analyse lavet af DREAM4 viser, at udbuddet af og efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft 

over de kommende år vil være faldende. Efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft vil falde i samme 

tempo som udbuddet og ikke hurtigere grundet en antagelse om, at beskæftigelsen generelt vil være 

stigende de kommende år. Dette er også med til at forklare, hvorfor efterspørgslen efter 

grundskoleuddannet arbejdskraft ikke vil falde med samme hastighed i fremtiden som den har gjort 

historisk. Udbuddet vil ligeledes være faldende fordi de kommende årgange, der færdiguddannes, i 

gennemsnit er højere uddannet end de generationer, der forlader arbejdsmarkedet.  

Konklusionen fra DREAM er, at der på sigt stort set ikke er mismatch mellem udbudt og efterspørgsel 

på arbejdsmarkedet efter personer med grundskoleuddannelser og studieforberedende 

ungdomsuddannelser som højest fuldførte uddannelse. På kort sigt ses et overudbud, som på sigt 

forvandles til overefterspørgsel. Det største mismatch på det danske arbejdsmarked vil på sigt ses 

for personer med en erhvervsfaglig uddannelse, hvor der om få år vil være en overefterspørgsel. 

Grundet en voksende økonomi og særligt inden for brancher, der i høj grad efterspørger ufaglært 

arbejdskraft, vil der i 2025 være en større efterspørgsel efter personer med erhvervsfaglige 

uddannelser sammenlignet med udbuddet. 

En samlet konklusion er, at efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft vil være faldende de 

kommende år, mens efterspørgslen efter erhvervsfagligt uddannede vil stige. Dermed bør der i 

højere grad være fokus på at gøre eleverne klar til at gennemføre en erhvervsuddannelse med 

udgangspunkt i, at der i fremtiden vil være mangel på personer med denne baggrund frem for 

ufaglærte. Mange tovholdere forklarer i forlængelse af ovenstående, at de har valgt, at KUU i højere 

grad skal ”uddanne til uddannelse” end ”uddanne til arbejde”. 

                                                           

3 https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_andelen-af-ufaglaerte-paa-
arbejdsmarkedet-er-halveret-paa-20-aar.pdf 
4 http://www.dreammodel.dk/pdf/R2016_01.pdf 

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_andelen-af-ufaglaerte-paa-arbejdsmarkedet-er-halveret-paa-20-aar.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_andelen-af-ufaglaerte-paa-arbejdsmarkedet-er-halveret-paa-20-aar.pdf
http://www.dreammodel.dk/pdf/R2016_01.pdf
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5.2.2 Vurdering af sammenhæng og samarbejde med det lokale erhvervsliv 

Det varierer mellem tovholderområderne i hvor høj grad det lokale erhvervsliv inddrages i den 

daglige drift af KUU. I godt halvdelen af udbudsområderne samarbejdes der kun med det lokale 

erhvervsliv i forbindelse med erhvervstræning, mens der i andre områder er et tæt samarbejde med 

det lokale erhvervsliv, eksempelvis gennem virksomhedsbesøg eller oplæg på skolen. Næsten alle 

tovholdere oplever samarbejdet med de lokale virksomheder og institutioner som velfungerende. 

Ud over mere traditionelle virksomhedsbesøg, samarbejder flere hjemstedsskoler også sammen med 

eksempelvis kulturinstitutioner og deltager som frivillig arbejdskraft ved forskellige events og 

kulturtiltag. 

70 pct. af hjemstedsskolerne er enig eller delvis enig i, at det lokale erhvervsliv generelt støtter op 

om KUU i deres område. Isærligt erhvervsskoler og produktionsskoler som i forvejen har en tæt til 

det lokale erhvervsliv oplever dette. Det er positivt at en så stor andel oplever, at erhvervslivet 

støtter op om KUU, da lokale virksomheder spiller en vigtig rolle i både erhvervstræning og i forhold 

til feedback i forbindelse med uddannelsens indhold. En lidt mindre andel (60 pct.) har en opfattelse 

af, at det lokale erhvervsliv er i stand til at aftage elever fra KUU.  

Figur 16: Udsagn om det lokale erhvervsliv blandt hjemstedsskoler 

 
Kilde: Survey blandt hjemstedsskolerne, 2017. N=74. 
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5.2.3 Vurdering af sammenhæng og samarbejde med de lokale 

ungdomsuddannelser 

De fleste tovholdere vurderer, at der i nogen grad er sammenhæng mellem de udbudte 

erhvervstemaer og de nærliggende uddannelsesinstitutioner. Når tovholderne i mere begrænset 

omfang kan se en sammenhæng, skyldes det hovedsageligt geografiske faktorer, hvor der 

simpelthen ikke er en relevant erhvervsskole eller anden ungdomsuddannelse i geografisk nærhed af 

institutionen. 

65 pct. af hjemstedsskolerne vurderer, at der i høj eller meget høj grad er sammenhæng mellem de 

udbudte erhvervstemaer og de lokale uddannelsesmuligheder. Variationen i sammenhængen 

mellem erhvervstemaerne og lokale uddannelsesinstitutioner hænger i høj grad sammen med den 

geografiske placering af skolerne, og det samarbejde som skolen har med erhvervsuddannelserne. 

Figur 17: Meget høj eller høj grad af vurderet sammenhæng mellem erhvervstema og lokale uddannelsesmuligheder 

Kilde: Survey blandt hjemstedsskolerne, 2017. N=74. Det har ikke været muligt at indsamle besvarelser for 

erhvervstemaet Miljø og genbrug. Bemærk, at der er meget få besvarelser for nogle erhvervstemaer. 

Både tovholdere og hjemstedsskoler oplever en meget varieret interesse fra erhvervsskolerne i 

forhold til at sikre overgang fra KUU til en erhvervsuddannelse. Tovholderne har svært ved at pege 

på, hvad det skyldes, at erhvervsskolerne ikke arbejder mere aktivt på at sikre overgang til 

erhvervsuddannelserne, men der peges blandt andet på, at nye reformer og omstruktureringer på 

erhvervsuddannelsesområdet har medført, at erhvervsskolerne ikke har overskud til at indgå i et 

mere aktivt samarbejde med KUU. Ligeledes peges der på, at de ikke har indblik i målgruppens 

kompetencer og mulighed for at fortsætte på en erhvervsuddannelse. Derudover er det mange 

tovholderes oplevelse, at KUU på mange måder bygger videre på eksisterende samarbejdsrelationer 
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mellem uddannelsesinstitutioner. Der er derfor meget stor forskel på, om eleverne i løbet af deres 

KUU kommer til at besøge, færdes eller have kontakt med en erhvervsskole. 

Hjemstedsskolerne har vurderet samarbejdet med de lokale erhvervsskoler. 

Figur 18: Sammenhængen mellem hjemstedsskolerne og de lokale erhvervsskoler 

 
Kilde: Survey blandt hjemstedsskolerne, 2017. N=74. 

  

19%

28%

41%

18%

27%

34%

23%

30%

9%
11%

4% 4%

30%

11%
12%

Erhvervsskolen har bidraget i
tilrettelæggelsen af et eller flere

erhvervstemaer, fx som sparringspartner

Vi oplever, at erhvervsskolen er meget
interesseret i at få KUU eleverne til at

overgå til en erhvervsuddannelse

Vi har generelt et tæt samarbejde med den
lokale erhvervsskole

Enig Delvis enig Hverken/ eller Delvis uenig Uenig



 
  
 
Midtvejsevaluering af Kombineret Ungdomsuddannelse 

46 

 

6. ORGANISERING AF UDDANNELSESELEMENTER I 

KUU  
I forlængelse af kapitel 5 fokuserer dette kapitel på organiseringen af uddannelseselementerne, og 

deres bidrag til det gode uddannelsesforløb. Kapitlet vedrører organiseringen af undervisningen i 

KUU/ASE-fagene, D-niveau og arbejdet med portfolio samt erhvervstræning. Derudover behandles 

kontaktpersonordningen og den pædagogiske praksis samt sociale sammenhold.  

Nogle af uddannelseselementerne i KUU findes også i den nye forberedende grunduddannelse. Der 

er en sammenhæng i forhold til erhvervstræning og arbejdet med portfolio, men også i forhold til 

den pædagogiske praksis mere generelt og undervisningen i dansk og matematik. Evalueringen viser, 

at den rette organisering kan bidrage til øget tilfredshed blandt eleverne. 

Midtvejsevalueringen viser:  

 Arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære tilrettelægges forskelligt på tværs af 

hjemstedsskolerne. Nogle har skemalagt disse fag, mens andre integrerer dem i andet 

undervisning.  

 Der er stor variation i kontaktpersonernes tiltro til, at eleverne kan opnå et D-niveau i dansk 

og matematik, men generelt er der sket en stigning fra 2016 til 2017. I 2016 var der en 

udbredt skepsis over for elevernes evne til at opnå D-niveau. 34 pct. af kontaktpersonerne 

forventede at få eleverne ville opnå et D-niveau i dansk, men 30 pct. forventede at de fleste 

eller alle ville opnå det. I 2017 svarede 15 pct. få ville opnå det og 65 pct. at de fleste eller 

alle ville opnå det. 

 Undervisningen i D-niveau tænkes også ind i forhold til elevernes progression på 

uddannelsen. Nogle har ikke D-niveau undervisning på første semester, men de fleste skoler 

underviser i dansk i starten af uddannelsen og matematik i slutningen. Det sker ud fra en 

erkendelse af, at matematik typisk er sværere for eleverne.   

 Der er forskellige måder at organisere undervisningen i D-niveau på. Den kan foregå på 

hjemstedsskolen eller være forlagt til en erhvervsskole, ungdomsuddannelse eller andet. Og 

hvis undervisningen sker på hjemstedsskolen, kan underviseren være intern eller ekstern, 

eksempelvis fra en erhvervsskole. Nogle arbejder også med en blanding af disse tilgange, 

hvor undervisningen er på hjemstedsskolen i de to første semestre og forlagt til en 

erhvervsskole i de sidste to semestre. Fordelen ved at have undervisning på hjemstedsskolen 

er, at det kan skabe tryghed for eleverne, samt at det kan være lettere at organisere. 

Fordelen ved at have undervisning på en ungdomsuddannelse er, at eleven opnår en tryghed 

og et kendskab til det uddannelsesmiljø, som eleven senere skal overgå til.  

 Analysen viser, at undervisning i D-niveau på hjemstedsskolen med en ekstern underviser 

skaber den største tilfredshed blandt eleverne. Analysen viser endvidere, at afstigning til 

anden uddannelse eller beskæftigelse sker hyppigere, når undervisningen er forlagt til en 
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ungdomsuddannelse eller når underviseren er ekstern og eksempelvis kommer fra en 

ungdomsuddannelse. 

 Ca. halvdelen af skolerne organiserer erhvervstræning i en sammenhængende periode uden 

undervisning, mens den anden halvdel organiserer erhvervstræningen med en eller flere 

undervisningsdage per uge. Organiseringen har ikke betydning for elevernes tilfredshed. Lige 

som ved undervisning i D-niveau fag arbejdes der med progression i forbindelse med 

erhvervstræning. Progressionen består i, at antallet af uger i erhvervstræning stiger for hvert 

semester. Samtidig sker der en progression i forhold til selve søgningen af 

erhvervstræningsplads, hvor eleverne får mere og mere ansvar for selv at opsøge potentielle 

erhvervstræningsværter. Nogle skoler vælger ikke at have erhvervstræning på det første 

semester, men generelt er planlægningen meget individuelt tilrettelagt i forhold til den 

unges ønsker og behov. 

 Der er identificeret en række forhold, som skal være til stede for at skabe en succesfuld 

erhvervstræning. 

o Eleven skal klædes på til at søge erhvervstræning 

o Praktik på hjemstedsskolen kan i starten klargøre eleven til at komme ud i 

erhvervstræning 

o God overlevering mellem kontaktperson og praktikvært 

o Samarbejde mellem elev, kontaktperson og praktikvært  

o Forløbet skal følges op gennem arbejde med portfolio 

o Erhvervstræningen skal rammesættes gennem en plan og forventningsafstemning 

 90 pct. af kontaktpersonerne synes, at arbejdet med portfolio er vigtigt. Arbejdet er særligt 

vigtigt i forhold til at synliggøre progressionen for eleverne. 43 pct. af eleverne er tilfredse 

med arbejdet med portfolio. 

 Kontaktpersonerne bidrager særligt til at få de unge til at tro på, at de kan lykkedes, samt til 

at de bliver mødestabile. Mange tovholdere fremhæver kontaktpersonordningen som et af 

de vigtigste elementer i uddannelsen.  

 Ud fra de kvalitative interview i casestudierne tegner der sig et billede af tre overordnede 

pædagogiske opmærksomhedspunkter: rammesætning, praksis og relation. 

Rammesætningen består i, at skabe tydelige rammer for og struktur i undervisningen. 

Praksis består i, at arbejde med eksempler som eleverne let kan relatere til og som har en 

sammenhæng med de praktiske elementer i erhvervstemaet. Relation vedrører det 

relationelle arbejde med eleverne. 
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 UDDANNELSESELEMENTER PÅ KUU  

I dette afsnit beskrives undervisningselementerne på KUU, der som nævnt er tredelt. Eleverne 

modtager undervisningen i følgende tre elementer:  

 D-niveau fag 

 KUU/ASE fag 

 Erhvervstræning.  

Nedenstående figur illustrerer sammenspillet med undervisningselementerne. Uddannelsen består 

af fire semestre, hvor de forskellige elementer vægtes forskelligt. Erhvervstræning kommer 

eksempelvis til at fylde mere, jo længere hen på uddannelsen eleverne kommer, mens 

undervisningen i KUU/ASE fag typisk fylder meget i starten af uddannelsen. På især 

produktionsskoler er værkstedsundervisning også en integreret del af KUU, mens dette ikke 

nødvendigvis er tilfældet på erhvervsskoler og VUC’er.   

Figur 19: Undervisningsdele på KUU 

 
 

I de følgende afsnit diskuteres de tre uddannelseselementer, og der udarbejdes typologier over 

forskellige former for organisering. 
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 UNDERVISNING I KUU/ASE-FAG 

KUU/ASE fagene er udviklet specielt til KUU og består af fagene Arbejdspladslære, Samarbejdslære 

og Erhvervslære. I praksis benævnes fagene derfor som ASE-fag på mange hjemstedsskoler.  

Formålet med Arbejdspladslære er, at eleven opnår viden om gældende normer og kulturer på 

arbejdsmarkedet og på arbejdspladsen med fokus på elevens valg af beskæftigelsesprofil, og 

samtidig opnår viden om og forståelse for egen rolle og indflydelsesmuligheder på 

arbejdsmarkedet. Undervisningens fokus er udvikling af elevens selvtillid, evne til at vælge, 

selvkompetence og handlekompetence.  

Samarbejdslære har til formål, at eleven lærer at kommunikere og samarbejde med andre for at 

kunne løse enkle og konkrete arbejdsopgaver. Undervisningens fokus er udvikling af elevens 

relationskompetencer, evne til at indgå i forpligtende fællesskaber, evne til at indgå i demokratisk 

funderede fællesskaber, lede simple arbejdsprocesser og tage følgeskab under andres ledelse samt 

konflikthåndtering.  

Formålet med faget Erhvervslære er, at eleven udvikler praktiske kompetencer i en erhvervsfaglig 

kontekst i eksempelvis et værksted, et køkken, en klinik eller som erhvervstræning. I undervisningen 

fokuseres der på udvikling af elevens arbejdspladskompetence og begyndende faglig rutine inden for 

et beskæftigelsesområde. 

Der er på hjemstedskoleniveau stor variation i hvordan, KUU/ASE-fagene er blevet organiseret, samt 

hvor meget fokus skolerne har på fagene. Undervisningen i KUU/ASE-fag er således i langt de 

færreste tilfælde organiseret på tovholderniveau. For at få yderligere indblik i de forskellige måder at 

organisere undervisningen i KUU/ASE-fag er der opstillet følgende typologi, der illustrerer fordele og 

ulemper med forskellige typer af organisering. 

Undervisningen i KUU-fag forløber på visse hjemstedskoler som selvstændige skemalagte fag, på lige 

fod med eksempelvis undervisningen i D-niveau fag. Modsat har andre hjemstedsskoler valgt en 

model, hvor undervisningen er integreret som en del af den almene undervisning, og dermed ikke er 

skemalagt. Endelig har nogle hjemstedsskoler valgt at undervise i KUU-fagene i forbindelse med 

større projekter indlejret i løbet af semestret. På langt de fleste hjemstedskoler foregår 

undervisningen i KUU-fagene på hjemstedskolen, og undervisningen varetages af kontaktlærerne. 
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Figur 20: Typologi organisering af KUU/ASE-fag 

 

Kilde: Survey blandt hjemstedsskolerne, 2017.  

Som figuren med typologier skitserer, er der fordele og ulemper ved alle typer af organisering. Stort 

set alle hjemstedsskoler arbejder i en eller anden grad projektbaseret. Fordelene ved den 

skemalagte undervisning er trygheden, som eleverne oplever i at vide hvilket fag, de skal have på 

den pågældende dag, samt den administrativt mindre krævende organisering. Ulemperne kan være 

mindre praksisnær undervisning og en dårlig sammenhæng i den unges samlede uddannelsesforløb. 

Omvendt er fordelene ved den integrerede undervisning, at der er en stor sammenhæng mellem 

undervisningselementerne – potentielt så stor at risikoen bliver, at den unge mister orienteringen i 

retningen og meningen med undervisningsaktiviteterne. Midt i dette kontinuum ses den 

projektbaserede undervisning. Her udfordres eleverne ved at deltage i større projekter, som kan 

være svære at navigere i, samtidig med at projekterne alligevel er afgrænset, så den gode underviser 

kan rammesætte projektet for eleverne.  

Et godt eksempel på projektbaseret undervisning i KUU fag er nedenstående observation fra et 

casebesøg. Holdet har projekt om medier og har inviteret en ekstern underviser ind. 
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 UNDERVISNING I D-NIVEAU FAG 

Organiseringen af undervisningen i D-niveau fag varierer mellem hjemstedsskolerne. For at få 

yderligere indblik i fordele og ulemper ved forskellige måder at organisere undervisningen i D-niveau 

fag på, beskrives også i dette afsnit forskellige typologier. 

Det er forskelligt, hvor undervisningen i D-niveau finder sted. Undervisningen i D-niveau fag kan 

foregå på hjemstedsskolen under hele uddannelsen, på hjemstedsskolen under dele af uddannelsen 

eller på en anden uddannelsesinstitution under hele uddannelsen. Desuden er der mulighed for, at 

hjemstedsskolerne kan organisere undervisningen således, at undervisning i D-niveau fag sker på en 

ungdomsuddannelse i slutningen af uddannelsen, men ikke i starten.  

Underviseren fortæller, at de skal arbejde med at lave en pressemeddelelse og præsenterer 

Jens, som er journalist. Han fortæller, hvordan han har arbejdet meget med 

pressemeddelelser og fået 100-200 mails i timen. Underviseren og Jens snakker sammen om 

nyhedskriterierne. De unge virker interesserede. Underviseren forklarer, at målet med 

øvelsen, der inkluderer en pressemeddelelse, er, at der er mange mennesker med på 

projektet, som hedder ’Byen set fra kanten’. De går i gang med en øvelse, hvor de skal 

indsamle citater fra hinanden om, hvad det fede ved ’Byen set fra kanten’ er. Underviseren 

laver grupperne og sætter dem sammen to og to. ’Sørg for, at I sidder lidt væk fra hinanden’, 

siger han. Han kontakter en elev, der ser træt ud. ’Har du ikke sovet i nat’. ’Jo det har jeg 

faktisk’. De taler lidt om, at han har været på arbejde til sent. Da de samles igen efter 

gruppearbejdet, er tempoet relativt højt. Der er god energi og det virker meningsfyldt, 

relevant, aktivt, dynamisk, kreativt blandet med de mere traditionelle opgaver. Underviseren 

forklarer næste del af opgaven, hvor alle skal skrive en pressemeddelelse selv. 

Case: Projektbaseret undervisning i KUU fag 
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Figur 21: Typologi organisering af D-niveau fag 

 

Kilde: Survey blandt hjemstedsskolerne, 2017.  

På hjemstedsskolen befinder de unge sig i trygge rammer, hvor de er vant til at møde op, og hvor 

undervisningen i høj grad kan samtænkes med elevernes øvrige fag, så den giver mening for eleven. 

Andelen af elever, der er meget tilfredse med undervisningen, er da også størst, når undervisningen 

foregår på hjemstedsskolen. Ulemperne ved undervisning på hjemstedsskolen er omvendt, at 

eleverne ikke får en relation til de lokale ungdomsuddannelser, og dermed mulighed for at se sig selv 

som potentielle fremtidige elever.  

Fordelen ved undervisning i D-niveau fag på en lokal ungdomsuddannelse er netop, at der her er øje 

for elevens overgang til videre uddannelse efter afsluttet KUU. Dette ses også i nedenstående figur, 

idet en signifikant større andel af eleverne afstiger til anden uddannelse eller beskæftigelse, hvis 

undervisningen primært foregår på en anden ungdomsuddannelse end hjemstedsskolen. KUU-

eleverne har her en ugentlig gang på ungdomsuddannelsesinstitutionen, og får derigennem 

mulighed for at spejle sig i de resterende elever på ungdomsuddannelsen og kan opnå en tryghed 

ved uddannelsen. Dette er dog en proces, som den unge ikke nødvendigvis når igennem. 

Lokationsskriftet kan skabe utryghed hos nogle elever, og dermed medføre at eleven ikke møder op 

til undervisning.  
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Figur 22: Hvor foregår undervisningen i D-niveau per elevstatus 22/01/2018 

 
Kilde: survey blandt kontaktpersoner og KUU-portalen (data per 22/01/2018) 

Nogle hjemstedsskoler har forsøgt at etablere en tryg overgang, hvor eleverne i de første dele af 

uddannelsen undervises på hjemstedsskolen, og senere på en ungdomsuddannelse. Her kan 

eleverne få udbytte af fordelene ved de andre modeller. Ulempen er, at det kræver en ekstra indsats 

at få etableret dette samarbejde og finde en engageret underviser, der vil påtage sig rollen som 

bindeled. 

Et andet afgørende parameter for elevernes motivation er, at de kan se sammenhængen mellem 

uddannelsens elementer i et helhedsorienteret perspektiv. Der er med andre ord fare for, at 

eleverne bliver demotiverede i forhold til undervisningen i D-niveau fag, såfremt denne er afkoblet 

resten af uddannelsesforløbet, da faget på den måde i højere grad kommer til at fremstå som 

meningsløst for eleverne. Når eleverne undervises i trygge rammer eller med en tryg overgang er 

det nemmere at sikre denne sammenhæng i elevernes uddannelsesforløb. 
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Figur 23: Undervisningen i D-niveau fag og underviseres tilknytning til hjemstedsskolen  

 

 

 

 

 

Kilde: Survey blandt hjemstedsskolerne, 2017. Kategorien ”andre” i figuren dækker blandt andet over undervisere fra 

VUC og beskriver dermed tilfælde hvor underviseren på anden måde er ekstern til hjemstedsskolen. 

I de tilfælde hvor undervisningen varetages på hjemstedsskolen, har vi spurgt ind til, hvor denne 

underviser kommer fra, samt hvordan tilknytningen er til skolen. Underviserne kan således være 

ansat på hjemstedsskolen eller komme fra en anden undervisningsinstitution, eksempelvis en 

erhvervsuddannelse, VUC, ungdomsskole e. lign. Elevernes tilfredshed med undervisningen er størst 

der, hvor underviseren kommer fra en anden uddannelsesinstitution end hjemstedsskolen.  

Årsagerne til de forskellige måder at organisere undervisningen på, varierer. Eksempelvis har både 

økonomi og pædagogfaglige overvejelser betydning for organiseringen. Flere tovholdere udtrykker, 

at det er en fordel, at lærerne der underviser i D-niveau fag, er ansat på hjemstedsskolen, da disse 

har større føling med eleverne samt uddannelsen som helhed. Dermed kan læreren i højere grad 

koble undervisningen i D-niveau til eksempelvis elevernes specifikke erhvervstema, hvilket er 

medvirkende til at gøre grundfagsundervisningen relevant og vedkommende for den enkelte elev. En 

tovholder peger på, at en væsentlig forskel mellem hjemstedsskoleansatte D-niveaufagslærere og 
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eksterne VUC-lærere er, at VUC-lærernes mål for undervisningen fortrinsvist omhandler at leve op til 

bekendtgørelsens bestemmelser, mens hjemstedsskolelærerne i højere grad har blik for helheden i 

uddannelsesforløbet. En tovholder har løst denne udfordring ved at få de eksterne grundfagslærere 

til at møde ind en halv time før hver undervisningsgang og modtage et kort brief fra kontaktlæreren 

på, hvordan det går med de enkelte elever. Udbyttet og kvaliteten af undervisningen ved de 

forskellige typer grundfagsunderviser, afhænger således i høj grad af samarbejdet med de eksterne 

undervisere.  

D-niveau fagene fylder mere jo længere eleverne kommer i uddannelsen 

Det er også interessant hvornår i uddannelsesforløbet, der undervises i D-niveau fag. Generelt ligger 

hovedparten af KUU-elevernes undervisning i D-niveau fagene på uddannelsens sidste semestre, 

mens der i starten af uddannelsesforløbet er et mere praksisorienteret fokus, især gennem 

undervisning i KUU/ASE-fagene. At dette er en meningsfuld organisering, underbygges af elevernes 

lave karakterer i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, hvor KUU-eleverne generelt 

ligger under landsgennemsnittet. I slutningen af forløbet er eleverne desuden blevet mere bekendt 

med at gå på KUU, hvorfor flere elever føler sig trygge i omgivelserne, og fundamentet for et solidt 

læringsmiljø er skabt.  

Hovedparten af undervisningen i dansk ligger dog på uddannelsens første tre semestre, mens 

undervisningen i matematik er primært sker på de to sidste semestre på uddannelsen. Årsagen til, at 

matematik ligger senere i uddannelsesforløbet end dansk er, at mange tovholdere vurderer 

matematik som fagligt sværere end dansk. For uddannelsens resterende D-niveau fag, varierer det 

hvornår undervisningen ligger afhængigt at både hjemstedsskole og erhvervstema.  

Figur 24: Tidspunkt for undervisning i D-niveau fag  

 
Kilde: Survey blandt hjemstedsskolerne, 2017. Dansk: N=79. Matematik: N=47.  

Der er stor variation i skolernes tiltro til at eleverne kan opnå et D-niveau i dansk og matematik, men 

generelt er der sket en stigning fra 2016 til 2017. I 2016 var der en udbredt skepsis over for 

elevernes evne til at opnå D-niveau. 34 pct. af kontaktpersonerne forventede at få af eleverne ville 

opnå et D-niveau i dansk, men 30 pct. forventede at de fleste eller alle ville opnå det. I 2017 svarede 

15 pct. få ville opnå det og 65 pct. at de fleste eller alle ville opnå det. 
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Figur 25: Hvor mange af dine kontaktelever vurderer du, kommer til at opnå et D-niveau i dansk? 

 
Kilde: Survey blandt kontaktpersoner, 2016 og 2017. 

 

 ERHVERVSTRÆNING 

Erhvervstræning er undervisning, der kan foregå i egnede lokale virksomheder, institutioner, 

organisationer, foreninger m.v. Formålet med erhvervstræningen er at styrke elevens 

arbejdspladskompetencer og valg af fremtidig beskæftigelse. Sidst i uddannelsesforløbet er formålet 

endvidere, at eleven opnår faglig rutine inden for sin beskæftigelsesprofil. Ifølge bekendtgørelsen af 

KUU skal eleverne gradvist mere i erhvervstræning i løbet af uddannelsen – op til 8 uger på hver 

uddannelsesdel. 

Der er stor variation i måden hvorpå de enkelte hjemstedsskoler organiserer erhvervstræningen. 

Organiseringen er således kun i få tilfælde bestemt på tovholderniveau, men derimod på 

hjemstedsskoleniveau. Forskelle i det lokale erhvervsliv omkring hjemstedsskolerne kan have stor 

betydning for den bedst mulige måde at organisere erhvervstræningen på. Et fælles træk for 

hjemstedsskolernes organisering er, at erhvervstræningen i de fleste tilfælde tilpasses den enkelte 

elevs forudsætninger og kompetencer. Eksempelvis motiveres nogle elever af erhvervstræning, 

mens den for andre elever opleves som et pres. Fleksibilitet bliver dermed et nøgleord i 

organiseringen af erhvervstræning. 

Generelt er der enighed om, at erhvervstræningen bidrager til, at de unge bliver mere afklarede. 

Dette synspunkt deles også af eleverne selv.  

 
(…)”jeg kom ud og mødte en hel masse mennesker. Jeg snakkede med rigtig mange og sådan noget. Jeg 
har haft det rigtig svært ved at møde folk, og har det stadig godt nok. Men det er blevet bedre efter at jeg 
har været der. Og her sidste gang fandt jeg ud af at jeg nok skal være noget inden for blomster, fordi jeg 
vil gerne det der kreative”. (kvindelig elev, casestudier) 
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Nogle elever bliver afklaret om, at jobbet ikke er noget for dem på grund af mødetider, støj, 

indeklima eller stemningen på en arbejdsplads. Derudover er udbyttet af erhvervstræningen 

forskellig alt efter, hvem de unge er og hvilke udfordringer, de har. Nogle får skubbet til deres 

personlige og sociale udvikling, i kraft af at de er ude og møde nye mennesker, mens andre finder ud 

af, at en bestemt uddannelse kan åbne mange døre. For nogle elever sker denne udvikling mere eller 

mindre af sig selv, når de kommer i erhvervstræning og oplever at kunne bidrage med noget i en 

arbejdssammenhæng. Andre elever har gavn af, at de starter et sted, som de kender i forvejen og 

oplever som trygt. På den baggrund vælges et arbejdsområde til næste erhvervstræning, som de har 

lidt erfaring med og gerne vil afprøve. Dette giver eleverne en mulighed for at observere 

arbejdsområdet i praksis og for at afprøve sig selv. Herefter kan de til næste erhvervstræning vælge 

en ny profession, som er i tilknytning til interesseområdet. Således er der progression i 

erhvervstræningen. Det vil for nogle elevers vedkommende sige, at deres erhvervstræning i første 

semester sker enten på KUU eller på den tilstødende produktionsskole.  

 
”Jeg er i praktik ovre på produktionsskolen nede ved Marianne. Det er meget spændende, fordi jeg får lov 
til sådan at arbejde mere med hænderne og tænke lidt mere over, hvad man gør i forhold til andre 
steder”. (mandlig elev, casestudier) 

Der er således på de fleste KUU-skoler en erkendelse af, at nogle elever har så store udfordringer, at 

de ikke kan sendes ud i praktik med det samme. Som nævnt løses dette ved, at de i stedet laver 

hjemmeprojekter, som en form for alternativ praktik:  

 
”Jeg havde en tre stykker herhjemme, hvor vi så måtte opfinde nogle typer af erhvervstræningsforløb, 
som de så gik i, og det er sjovt at se, hvordan nogen de så pludseligt kan blomstre op, øh, altså hvor at 
det at de andre ikke er væk, pludseligt giver dem en helt ny position, og giver dem helt anderledes ro. 
F.eks. så havde jeg en, som, hvor det bare pludseligt ble åbenlyst klart, at han skulle simpelthen bare 
bruge sine hænder, han havde, havde sådan succes med en dag at gå med vores pedel og lave noget 
pedelarbejde, og det der med at gå og skure og rydde op og sætte på plads og sådan noget, det var så 
godt for ham, og, øh, fik, han fik også anerkendelse for det osv., så det, der er vi så kørt ind med, at han 
sådan en, en dag om uge, der skal han ned og arbejde sammen med pedellen i noget praktisk arbejde, og 
så må han komme ud i noget erhvervstræning som noget pedelmedhjælper på, til, til efteråret.” 
(Kontaktlærer) 

Der er således positive erfaringer med, at alternative erhvervstræningsforløb kan bidrage til den 

proces, der skal til for, at eleverne føler sig klar til at starte i en almindelig praktik. 

Når eleverne starter i erhvervstræning, er overleveringen vigtig. Erhvervstræningsværterne 

forklarer, at jo mere de ved om eleven, jo bedre er virksomheden klædt på til at håndtere dem, ved 

eksempelvis at matche eleven til den rette medarbejder. Det fremhæves som meget vigtigt, at 

medarbejderne er dygtige til at tackle de unge, og at de via relationsarbejde får opbygget en tillid, 

som gør, at de unge tør åbne op. Det betyder også, at virksomheden skal være indstillet på at være 

tålmodig i forhold til de gængse arbejdsrutiner og ikke mindst tempo:     
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”Det er det sociale, og det personlige og det tryghedselement som er rigtig meget i spil. Man skal have 
tålmodighed i forhold til for eksempel tempo, og at det kan være svært at få dem til at arbejde hurtigere. 
Man skal være klar over at det tager ens tid, men hvis man kan tænke sig (...) jeg vil ikke sige hjælpe et 
ungt menneske, men se nogle gro og blomstre, så er det det værd. Det er det, der er gevinsten.” 
(Erhvervstræningsvært) 

En god overlevering hænger således sammen med et godt relationsarbejde, hvilket forudsætter at 

erhvervstræningsværterne har en solid viden om, hvilken ung der kommer. Derudover er det vigtigt, 

at elevens kontaktlærer jævnligt kommer på besøg undervejs i erhvervstræningsforløbet. Dette 

styrker kontakten og samarbejdet mellem KUU, erhvervstræningsværten og eleven i en form for 

trekantssamarbejde. Relationerne bliver bedre mellem KUU og virksomhed, mellem kontaktlærer og 

elev samt mellem elev og virksomhed, hvilket bidrager til, at udfordringer kan løses i et tæt 

samarbejde. Virksomheden får via kontaktlæreren en bedre forståelse for eleven, og eleven får en 

bedre forståelse for virksomheden. Dette bidrager til alle parters tro på den unge.   

Det er centralt for erhvervstræningsforløbet, at der er klare rammer for elevernes opgaver. 

Kontaktlærerne beskriver, hvordan eleverne oplever en stor usikkerhed, hvis de ikke ved hvordan 

dagen ser ud, hvad de skal, hvad der forventes af dem mv. Elever der har haft en mindre positiv 

oplevelse i deres erhvervstræning fortæller samstemmende om forløb, hvor de enten ikke havde 

nogen rigtige opgaver, hvor de ikke vidste hvad deres opgave var eller hvor de ikke fik forklaret, 

hvordan opgaven skulle løses:  

 
”Jeg følte ikke, at det var rart at arbejde der. Sådan på den måde, jeg syntes, det var nogle rigtig finde 
folk, der var der, men den person, der skulle styre, hvor vi skulle hen, hun sendte os bare hen: Der går I 
bare hen, og så går I bare i gang, man fik ikke sådan at vide, hvordan man bruger det her og sådan. Og så 
var det ligesom, så står man der, og så prøver man sig frem, og så er der nogle af de andre, som kommer 
og hjælper en. Det kunne jeg godt lide, at de kom og hjalp en, de er meget venlige, dem der arbejder der. 
Sådan den måde, vi lige blev smidt rundt på, den syntes jeg ikke var rar.” (Elev) 

Det er således vigtigt for elevernes udbytte af erhvervstræningen, at der er en klar plan for, hvilke 

opgaver de skal udføre og hvordan. Det ser yderligere ud til, at det er vigtigt at være opmærksom på, 

at det ikke er noget, der blot skal afstemmes i starten, men en proces, der kræver kontinuerlig 

opfølgning. Det er derfor også en stor opgave for kontaktlærerne at have kontakt til 

erhvervstræningsværterne: 

 
”Praktikværter ringer ind til mig og siger, vi er simpelthen i tvivl om, hvad kan vi forvente af den her unge 
pige, hun sidder ude i skolegården med sin telefon med headset i ørerne, hun sidder på en sten, hun 
snakker kun med de børn, som hun kender af familiære sammenhænge (…) samtidig så har jeg også 
hende i den anden ende, som siger, jeg forstår ikke, hvad jeg skal, jeg ved ikke, hvad min opgave går ud 
på, jeg synes ikke, at de følger mig nok. Som har brug for den her håndholdte støtte hele vejen igennem”. 
(Kontaktlærer) 
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Udfordringen opstår, når der på den ene side er en elev, der oplever at være alene med en opgave, 

de ikke ved, hvad går ud på, og på den anden side en erhvervstræningsvært der kun ser en elev, der 

isolerer sig og ikke varetager opgaven. Dette hænger sammen med, fremhæves det i interviewene, 

at mange af de unge ikke siger noget eller spørger, hvis de er i tvivl om noget. Det er således vigtigt, 

at erhvervstræningsværten – eventuelt i samarbejde med kontaktlæreren – hele tiden er 

opmærksom på at skabe et rum, hvor eleverne kan lære at udtrykke sig og stille de spørgsmål, der er 

nødvendige at stille, for at de kan leve op til kravene.  

Det fremhæves også som vigtigt for de unges udbytte af erhvervstræningen, at der er en opfølgning 

på forløbet. I KUU kobles forløbet på portfolioundervisningen, hvilket indebærer, at eleverne tager 

billeder og skriver logbog, når de er ude i praktik. Dette følges op i undervisningen, hvor de fleste har 

skemalagt portfolioundervisningen, således at eleverne skriver på deres portfolio i bestemte timer. 

Her får eleverne mulighed for at reflektere over deres læring og udvikling i erhvervstræningen. Det 

bliver mere konkret og tydeligt for eleverne, hvad de faktisk lærer og hvordan de udvikler sig 

undervejs, hvilket kan anspore yderligere til motivationen for erhvervstræningen.  

 Centrale faktorer for en succesfuld erhvervstræning 

Ud fra de kvalitative casestudier er det således muligt at udlede en række faktorer, som har 

betydning for elevernes udbytte af erhvervstræningen. Tabellen viser seks faktorer og præsenterer 

kort essensen og effekten af faktorerne. Tilsammen sikrer disse faktorer det gode 

erhvervstræningsforløb for de unge. 
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Tabel 4: Centrale faktorer for at elever oplever succes i erhvervstræning 

FAKTORER ESSENSEN EFFEKTEN 

Eleven skal klædes 
på til at søge 
erhvervstræning 

Der er en udfordring i, at nogle elever ikke 
er klar til at være opsøgende og tage 
kontakt til en virksomhed, de ikke kender. 

Praktiksøgningen skemalægges. 
Eleverne undervises i at skrive 
ansøgninger, CV, at præsentere sig selv, 
lave en strategi, gå til jobsamtale etc. De 
unge opbygger en tro på, at de kan finde 
og være på en arbejdsplads. 

Praktik på 
hjemstedsskolen 
kan i starten 
klargøre eleven til 
at komme ud i 
erhvervstræning 

Nogle elever har gavn af, at de starter et 
sted, som de kender i forvejen og oplever 
som trygt.  
Herefter kan de til næste erhvervstræning 
vælge en ny profession, som er i 
tilknytning til interesseområdet.  

Der sker en tydelig progression i 
erhvervstræningen. Denne er håndholdt 
og styret af fagpersonerne omkring 
eleven.  

God overlevering 
mellem 
kontaktperson og 
praktikvært 

Jo mere de ved om eleven, jo bedre er 
virksomheden klædt på til at håndtere 
dem. Når de har en fyldig beskrivelse af 
eleven, kan de bedre finde et godt match 
til den person, som skal følge den unge i 
erhvervstræningen.  

Det gode match sikrer, at der via 
relationsarbejde kan opbygges en tillid, 
som gør at de unge tør åbne op. 

Trekants-
samarbejde mellem 
elev, kontaktperson 
og praktikvært  

Det er vigtigt, at elevens kontaktlærer 
kommer på besøg jævnligt undervejs i 
erhvervstræningsforløbet.  

Virksomheden får via kontaktlæreren en 
bedre forståelse for eleven, og eleven 
får en bedre forståelse for 
virksomheden. Dette bidrager til alle 
parters tro på den unge. 

Forløbet skal følges 
op gennem arbejde 
med portfolio 

Eleverne tager billeder og skriver logbog, 
når de er ude i praktik. Dette følges op i 
undervisningen, hvor de fleste KUU har 
skemalagt portfolio undervisningen, 
således at de i bestemte timer skriver på 
deres portfolio. 

Eleverne reflekterer over deres læring 
og udvikling i erhvervstræningen. Deres 
progression bliver mere konkret og 
tydelig for eleverne.  

Erhvervs-træningen 
skal rammesættes 

Eleverne oplever en stor usikkerhed, hvis 
der ikke er en klar plan og 
forventningsafstemning.  

Der skal være en klar plan for, hvilke 
opgaver de skal udføre og hvordan. 
Dette kræver kontinuerlig opfølgning, 
også fra kontaktlærerne.  

 

 Erhvervstræning tilpasses den lokale kontekst 

For organiseringen af erhvervstræning gælder det, ligesom med uddannelsens andre dele, at der er 

stor variation mellem de forskellige tovholderområder og hjemstedskoler. Generelt sigtes der på 

samtlige hjemstedskoler mod, at alle elever kommer i erhvervstræning i det efter bekendtgørelsens 

pålagte antal uger. På en del af hjemstedskolerne er der dog enkelte elever der, grundet fysiske eller 

psykiske udfordringer, ikke kommer i erhvervstræning, eller kun kommer i erhvervstræning i et mere 



 
  
 
Midtvejsevaluering af Kombineret Ungdomsuddannelse 

61 

 

begrænset omfang. En tovholder fortæller eksempelvis, at det kan være udfordrende at finde 

erhvervstræningsplads til en elev, der lider af social angst eller af synsnedsættelse. En anden 

tovholder påpeger desuden, at nogle elever, grundet for meget fravær, ikke har fået 

erhvervstræning hvert modul. Langt de fleste elever gennemfører dog erhvervstræning i 

overensstemmelse med bekendtgørelsens retningslinjer.5  

Figur 26 angiver den gennemsnitlige længde af erhvervstræning (i uger) per del. Det gennemsnitlige 

antal uger i erhvervstræning er stigende med uddannelsens del, således at antallet af uger er færrest 

på uddannelsens første del og flest på den sidste del. På 13 hjemstedsskoler er eleverne ikke i 

erhvervstræning på uddannelsens første del.  

Figur 26: Antal uger i erhvervstræning på uddannelsens fire moduler 

Kilde: Survey blandt hjemstedsskolerne, 2017. N = 79.  

Der er på hjemstedskoleniveau stor autonomi i hvordan, erhvervstræningen organiseres. På nogle 

hjemstedsskoler er længden af erhvervstræning således 8 uger per semester uafhængigt af 

semester, mens andre hjemstedsskoler har valgt først at sende eleverne i erhvervstræning fra 2. 

semester. For flere af hjemstedskolerne er det dog ikke nærmere formaliseret hvornår de enkelte 

elever skal i erhvervstræning, så længe de i sidste ende lever op til bekendtgørelsens krav. Nogle 

elever starter således erhvervstræning på første semester, mens andre først starter erhvervstræning 

                                                           

5 Kravene for erhvervstræningens omfang afhænger af modul på uddannelsen, jf. bekendtgørelsen for KUU. På 

uddannelsens 1. del er der som eneste modul på uddannelsen intet krav om erhvervstræning, mens den øvre 

grænse er fastsat til 8 ugers varighed. På uddannelsens 2. del er minimum- og maksimumkravet henholdsvist 2 

og 8 ugers varighed, på 3. del 3 og 8 ugers varighed og på uddannelsens 4. del er kravet for erhvervstræning på 

minimum 5 uger og maksimum 8 ugers varighed.  

2,7

4,4

5,1

6,2

Del 1 Del 2 Del 3 Del 4
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fra andet semester, afhængig af elevens udgangspunkt og forudsætninger. Der er altså en fleksibel 

organisering, så erhvervstræningen kan tilpasses den enkelte elev og erhvervstema.  

Det varierer endvidere om erhvervstræningen er organiseret som en sammenhængene periode hvor 

eleven er i erhvervstræning hver dag, eller som en periode hvor eleven veksler mellem 

erhvervstræning og undervisning på skolen, som det fremgår af figuren nedenfor 

Figur 27: Organisering af erhvervstræning  

  

 

Kilde: Survey blandt hjemstedsskolerne, 2017. N=75. 

57 pct. af hjemstedsskolerne har organiseret erhvervstræningen i en sammenhængende periode. I 

de tilfælde, hvor der veksles mellem erhvervstræning og undervisning, er det mest anvendt at have 

fire dage i erhvervstræning og en dag med undervisning om ugen. Et af argumenterne for at have en 

fast ugedag med D-fagsundervisning sideløbende med erhvervstræning er, at den tilbagevendende 

D-fagsundervisning er med til at skabe kontinuitet og tryghed for eleverne. Omvendt er holdningen 

på andre skoler, at hele uger med erhvervstræning i højere grad bidrager til elevernes udvikling. 

Flere hjemstedsskoler fastslår dog, at organiseringen ikke alene er bestemt af skolerne, men også 

afhænger også af virksomhedernes præferencer.  

Selve rekrutteringen af erhvervstræningspladser varierer også hjemstedskolerne imellem. På nogle 

skoler står kontaktpersonerne næsten udelukkende for rekrutteringen og matchingen mellem elever 

og praktikstedet. Andre steder har kontaktpersonen en stor rolle i rekrutteringsprocessen i 

forbindelse med elevens første erhvervstræning, mens eleven opfordres til at tage en større del af 

ansvaret på uddannelsens senere dele. Andre steder har hjemstedsskolerne et fast katalog af 
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virksomheder, som eleverne kan vælge imellem. Fordelene ved dette er, at det sikres at 

virksomhederne er rustede til at tage imod de unge, som dermed får et bedre udbytte af opholdet. 

Figur 28: Udsagn om erhvervstræning 

Kilde: Survey blandt hjemstedsskolerne, 2017. N=74. 

Generelt har skolerne ikke problemer med at finde erhvervstræningspladser. 

Uddannelsesinstitutionernes netværk i erhvervslivet spiller dog en rolle. Derfor har det været 

sværere for fx VUC-hjemstedsskoler at finde erhvervstræningspladser end produktionsskoler og 

erhvervsskoler. Det er også hjemstedsskolernes vurdering, at erhvervslivet har en god forståelse for, 

hvad der kræves af dem, når de har en elev i erhvervstræning. 

En udfordring, der nævnes i casestudierne, er at eleverne ifølge bekendtgørelsen ikke må være i 

praktik det samme sted mere end to gange. Det kan være en udfordring for de elever, der har brug 

for trygheden og forudsigeligheden for at kunne udvikle sig og tage det skridt næste skridt. 

 Opnåelse og prioritering af certificeringer 

Elever, der ikke gennemfører KUU med et uddannelsesbevis, kan i stedet gennemføre med et 

kompetencebevis. Omkring en tredjedel af de interviewede tovholdere forklarer, at disse var vigtige i 

forhold til at styrke elevernes position på arbejdsmarkedet, og at certificeringer samtidig er med til 

at give eleverne en succesoplevelse med nogle meget håndgribelige kompetencer i samspil med 

deres portfolio. I den forbindelse er hjemstedsskolerne også blevet spurgt om deres holdning til og 

brug af certificeringer. 
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Figur 29: Andele af hjemstedsskolerne, som tilbyder og oplever, at det er hensigtsmæssigt at tilbyde certificeringer 

Kilde: Survey blandt hjemstedsskolerne. N=73-74. 

7 ud af 10 hjemstedsskoler synes, at det er hensigtsmæssigt at tilbyde eleverne certificeringer. En 

ligeså stor andel tilbyder også deres elever certificeringer. Certificeringer kan eksempelvis være 

førstehjælpsbevis, hygiejnebevis eller truckkørekort. Flere tovholdere ærgrer sig over, at de ikke 

økonomisk har råderum til at tilbyde eleverne flere certificeringer, da eksempelvis et truckkørekort 

eller almindeligt kørekort er gode kompetencer inden for flere af erhvervstemaerne på KUU. 

Derudover tilkøber nogle hjemstedsskoler certificeringerne fra de lokale erhvervsskoler, hvor 

undervisningen i nogle tilfælde også foregår.  

 ARBEJDE MED PORTFOLIO 

Arbejdet med portfolio er også en vigtig del af undervisningen på KUU. Arbejdsportfolien er 

struktureret med afsæt i elevens forløbsplan, og skal bidrage til løbende dokumentation af elevens 

læring. Arbejdsportfolien indgår som et redskab ved vejledningssamtaler, og kan danne grundlag for 

justeringer af elevens forløbsplan. 

Portfolioen indeholder elevarbejder og dokumentation herfor, samt beviser og dokumentation for 

gennemført undervisning. Eleven udarbejder en præsentationsportfolio i sin afsluttende del af 

uddannelsen som grundlag for den afsluttende prøve. Præsentationsportfolien indeholder udvalgt 

og bearbejdet materiale, som bredt dokumenterer elevens læringsudbytte og aktuelle standpunkt. 

Uddannelsen afsluttes med en portfolioprøve, der afholdes i 4. del af uddannelsen. 

90 pct. af kontaktpersoner ser portfolio som en vigtig del af undervisningen. Næsten lige så mange 

(84 pct.) er enige i, at arbejdet med portfolio bidrager til elevernes udbytte af uddannelsen. 

Portfolioen er derfor også et vigtigt redskab for kontaktpersonernes arbejde med elevernes 
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Oplever I, at det er hensigtsmæssigt at tilbyde eleverne
certificeringer, for at de kan få et arbejde?

Tilbyder I eleverne certificeringer?
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progression. Blandt eleverne er der en lidt mindre tilfredshed, idet 43 pct. af eleverne tilfredse med 

arbejdet med portfolio. 

Figur 30: Kontaktpersonernes vurdering af arbejdet med portfolio 

 
Kilde: Survey blandt kontaktpersoner, 2017. N = 87.  

Det fremhæves som en stor styrke ved KUU i alle interviews i casestudierne, at man arbejder med 

portfolio. Det anses for et brugbart redskab til, at eleverne reflekterer over deres læring, og til at de 

kan følge med i deres faglige udvikling og progression. Der arbejdes med portfolio på mange 

forskellige måder. Af casestudierne kan fremhæves følgende eksempler:  

 WordPress. Underviseren har lavet en opgave til eleverne med spørgsmål, som de skal svare 

på. Nogle enkelte elever tager billeder i stedet for, mens de laver opgaven.  

 Portfolio-tjekliste. Denne skal eleverne skrive hver gang, de har været med i et projekt. Der 

er nogle faste refleksionsspørgsmål som for eksempel: Hvad har jeg lært af det, hvordan er 

det gået, hvordan gik samarbejdet, hvad kan jeg bruge det her til i en anden sammenhæng. 

Derudover skal de lægge billeder ind af det de har lavet.  

 Arbejdsportfolio. Den tager form af logbøger eller uge-dagbøger hvor de skriver ned, hvad 

de lærer i erhvervstræning. De tager billeder af det de laver, samt skriver en beskrivelse af 

det. Denne bruges til en præsentationsportfolio, som de skal fremlægge til 

portfolioeksamen.  

 Hjemmeside. Hver elev har en hjemmeside, hvor de portrætterer sig selv og deres forløb på 

KUU. De skriver således til en modtager, som kan være hele verden, hvilket gør at det er 

nødvendigt hele tiden at være bevidst om, hvad man skriver og at man opdaterer. 

Nedenstående observation fra casestudierne giver et konkret eksempel på, hvorfor arbejdet med 

portfolio er vigtigt til at dokumentere elevernes progression. 
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Det fremhæves af fagpersonerne, at det største udbytte af portfolio er synligheden i elevernes 

progression. Det bliver tydeligt for eleverne, hvordan de udvikler sig, præcist hvilke kompetencer, de 

udvikler og hvordan det stemmer overens med deres forestillinger om, hvad de gerne vil.  

 
”Bare det, at de er nået hertil og vi kan sige: ’Prøv lige at se her, da du startede, og til hvor du er nu.’ 
Altså, det er jo det, det drejer sig om, at de føler den der succes. At de har været med til at rykke sig selv 
og blive bevidst om det”. (Kontaktlærer, casestudier)   

Læringsudbyttet af portfolio er således stort. Derudover fremhæves det som centralt, at de unge 

selv er ansvarlige for, hvordan de beskriver sig selv, hvilket også øger deres bevidsthed om hvem de 

er, og hvad de kan. Derudover kan de bruge det fremadrettet, når de skal søge arbejde. 

 

 KONTAKTPERSONORDNINGEN 

Alle elever på KUU har en fast kontaktperson. Kontaktpersonen skal fungere som bindeled mellem 

institutionssamarbejdet og eleven. Kontaktpersonen har en fast kontakt til eleven med henblik på at 

fastholde elevens sigte med uddannelsen og gennemførelse heraf. Derudover skal kontaktperson 

støtte eleven i at udarbejde arbejdsportfolio og en præsentationsportfolio. 

Der er portfolio skrivning på skemaet. Jeg spørger en af eleverne om, hvordan de laver 

deres portfolio. Hun fortæller, at de tager billeder, når de er ude i praktik og skriver noter 

om fx hvad der var godt og hvad der var udfordrende. Jeg sætter mig ved siden af en anden 

elev, som er ved at beskrive, hvordan hun har lært at omregne, da de skulle lave 

marmelade i hendes praktik. Lige nu er hun gået i stå, fordi hun ikke helt kan huske, hvad 

tallene var og ikke fik dem skrevet ned i praktikken. Læreren foreslår hende, at hun kan gå 

ned i køkkenet og hente en opskrift. ’Du er nødt til at dokumentere det ordentligt. Det skal 

bruges til præsentationsportfolio’, siger læreren. ’Jeg gider ikke gå derover alene’, siger 

eleven og læreren går med. Da de kommer tilbage, sætter hun sig og omregner sukker til 

1,5 kg marmelade. Læreren og en af de andre elever hjælper hende med at omregne, så 

hun kan skrive det ind i sin portfolio. Bagefter understreger læreren, at hun skal beskrive 

helt konkret, hvad hun gjorde med jordbærrene. Hun spørger ind til billederne og de 

undersøger sammen, hvilke arbejdsopgaver hun har haft. ’Trimme. Sikke et fedt ord. Prøv 

lige at skrive det ned’, siger læreren. Hun forklarer, at det er et fagord, og at det derfor er 

vigtigt at skrive ned, dokumentere og forklare hvad det er. 

Case: Portfolio som redskab til at dokumentere progression 
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I forbindelse med evalueringen har kontaktpersonerne vurderet deres rolle som kontaktpersoner. 63 

pct. kontaktpersoner svarer, at de er enige i, at deres rolle som kontaktperson er klart defineret. En 

endnu større del er enige i, at deres kontaktelever har en klar forståelse af, hvad de kan forvente af 

kontaktpersonen. Derudover oplever 82 pct., at de har kompetencerne til at hjælpe deres 

kontaktelever, med de problemstillinger, som de oplever. 

Figur 31: Kontaktpersonernes vurdering af deres rolle som kontaktperson 

 
Kilde: Survey blandt kontaktpersoner, 2017. N= 87. Figuren viser andelene, der er helt enig eller enig i udsagnet. 

Kontaktpersonerne har haft mulighed for at vælge de tre udsagn, som beskriver de vigtigste 

funktioner i deres rolle som kontaktperson. Her svarer 9 ud af 10 kontaktpersoner, at en af de 

vigtigste funktioner i kontaktpersonsordningen er at give eleverne en tro på, at de kan lykkedes på 

uddannelsen. At hjælpe eleverne med at blive mødestabile er også en opgave, som mener er vigtig. 

Mødestabilitet kan også ses som et understøttende element i forhold til at kunne lykkes på 

uddannelsen.  

Halvdelen af kontaktlærerne ser arbejdet med at knytte en tæt relation med eleverne som en vigtig 

opgave. I de kvalitative interview med tovholderne fremhæves kontaktpersonordningen som en 

vigtig faktor i forhold til at skabe trivsel og fastholde eleven på uddannelsen. Kontaktpersonen er en 

gennemgående person igennem elevens uddannelse, og er med til at skabe en tryg ramme for 

elevens opstart og udvikling på uddannelsen. Derfor er en god relation mellem kontaktperson og 

elev essentiel for elevens progression på uddannelsen. Stort set alle, 97 pct. af kontaktpersonerne 

rapporterer også, at de har en god relation til alle eller de fleste af deres kontaktelever. 
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Figur 32: Hvad er dine vigtigste funktioner i din rolle som kontaktperson? (max 3 udsagn) 

Kilde: Survey blandt kontaktpersoner, 2017. N = 87.  

De fleste elever oplever, at deres kontaktperson hjælper og støtter dem under uddannelsen. 65 pct. 

er enige i, at deres kontaktperson er en god støtte for dem. 65 pct. er ligeledes enige i, at deres 

kontaktperson hjælper dem til at nå deres mål. Omkring to tredjedele af eleverne oplever altså, at 

kontaktpersonen understøtter deres trivsel på uddannelsen. 

Figur 33: Elevernes vurdering af kontaktpersonordningen 

Kilde: Survey blandt elever. N=1062 (efterår 2017), 991 (forår 2017) og 1011 (forår 2016). Figuren viser andele, der er 

helt enige eller enige i udsagnene.  
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 Værdien i kombinationen af rollen som kontakt og lærer 

Kontaktpersonen er som oftest også underviser. Samtalerne mellem kontaktlærer og elev har en 

afklarende og støttende funktion, som har betydning for, hvordan eleverne klarer hverdagen i 

skolen. At der er en person, der har opmærksomheden rettet mod eleven, er af stor betydning for 

mange af eleverne:   

 
”Jeg har nogle ting med i bagagen, som jeg kan have nogle problemer med nogle dage, og det har jeg 
fortalt ham om, og det har han fuld forståelse for og prøver at hjælpe mig på den bedst mulige måde. 
Også i undervisningen. (…) jeg kan f.eks. godt nogle gange miste fokus i timerne og så have brug for fem 
minutter, og så nogle gange kan han se det på mig. Og så spørger han mig, om jeg har brug for fem 
minutter, så det behøver ikke altid at være mig, der skal tage kontakt til ham, det kan også sagtens være 
omvendt” (Elev) 

Det fremhæves ligeledes af fagpersonerne, at det giver eleverne en stor tryghed, at det er den 

samme kontaktperson, de ser hver dag i to år. Overordnet ses det således som en styrke, at 

kontaktlæreren både fungerer som lærer og kontaktlærer. Det nævnes dog også blandt 

fagpersonerne, at det ind imellem kan være svært at finde en balance mellem de to roller. Det 

kræver for eksempel, at man lægger hold sammen eller giver eleverne fri med lektier for at kunne 

afholde samtalerne. 

 PÆDAGOGISK PRAKSIS OG SOCIALT SAMMENHOLD 

Målgruppen for KUU afføder et behov for lærere, der både har gode faglige og socialpædagogiske 

kompetencer. Det relationelle arbejde er af stor betydning for elevernes trivsel på KUU, hvorfor det 

er vigtigt, at lærerne omkring eleverne skal kunne skabe en professionel, men stadig have en 

personlig relation til eleverne. Ud fra de kvalitative interview i casestudierne tegner der sig et billede 

af tre overordnede pædagogiske opmærksomhedspunkter: rammesætning, praksis og relation 

 Rammesætningen i undervisningen  

I undervisningen er det centralt for mange undervisere at være tydelig i rammesætningen af 

undervisningen:  

 
”Hvis de overhovedet skal kunne blive grebet af det, så skal de kunne se, hvad de skal gøre, hvorfor de gør 
det, og hvad de kan bruge det til”. (Underviser) 

Undervisere skal således tydeliggøre for eleverne, ikke blot hvad de skal i den pågældende time men 

også hvorfor, og hvad de kan bruge det til. De fleste steder anvendes ugeplaner som forberedelse til 

undervisningen og for at vise eleverne, hvad de skal den pågældende uge, dag og lektion. Samtidig 

nævnes det dog også, at det er vigtigt med en vis fleksibilitet i forhold til ugeplanen.  

Rammesætningen og den planlagte struktur går hånd i hånd med fleksibilitet og rummeligheden for 

at tage sig af akutte episoder, hvilket er nødvendigt at tage sig af, for at vedligeholde en god relation 

til eleverne. Forberedelsen er dermed vigtigt for underviserne. Det er dog ikke alle steder, at 
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forberedelsestiden er prioriteret. Således er der undervisere, der fortæller, at de ikke har 

tilstrækkeligt med forberedelsestid, hvilket er en stor udfordring, da målgruppen kræver 

gennemtænkt formål, indhold og struktur i undervisningen.  

Rammesætningen handler derudover også om at sætte regler for deltagelsen i klasserummet. Dette 

er i forhold til at komme til tiden, ikke at have mobiler fremme, at komme tilbage fra en pause etc. 

Dette er mere synligt nogle steder end andre. På nogle skoler har man brugt meget tid på 

rammesætning. De skoler fortæller, at det tager lang tid at få implementeret rammer for deltagelsen 

i undervisningen, men at det kan lykkes, således at de i slutningen af forløbet ikke har brug for at 

minde eleverne om det mere.  

I forhold til konkrete undervisningsopgaver fremhæves det i interviewene med fagpersoner, at 

rammesætning og struktur også handler om at få brudt processerne i en opgave ned i mindre 

afgrænsede stykker, som bliver så konkrete som muligt for eleverne. Mange af eleverne har 

udfordringer med at overskue en hel opgave og har stor gavn af hjælp til at dele den op i 

overskuelige dele, som de arbejder sig igennem.  

 Praksisundervisning  

Det er gennemgående at lærerne på KUU tilstræber, at meget undervisning bliver gjort relevant for 

eleverne ved at ’tage den ud af bøgerne’ og ’ind i’ konkrete problemstillinger:  

 

”De skal regne ud og lave bespisning til 900, børn, og hvordan får man det til at køre? Og hvor meget 
plads skal vi bruge til at udlevere sodavand. Det er meget praktisk, kan man sige, fordi de selv får lov til at 
køre det. Det er ikke sådan, at de bare skal levere maden, og så er det det. De skal følge det til dørs. De 
udfordringer, der er. Nu er der nogle lamper her, så kan vi ikke komme til, og sådan nogle ting, hvad gør 
vi så? Det gør vi en del oppe ved os”. (Underviser) 

Således er der mange eksempler på, hvordan eleverne motiveres af at lære matematik og dansk ved 

at sætte det i forhold til en konkret situation. Det kan være at måle træ til en bænk de skal købe, at 

omregne valuta eller regne på opsparing i forbindelse med en rejse, eller hvor mange æbler man skal 

købe til et event:  

 
”Når de hører matematik, så får de jo tics, og begynder at sidde og savle og løbe hovedet ind i væggen, 
men hvis de kan finde ud af, når frisøren har klippet mig eller farvet mine bryn, så skal der betales moms, 
hvor meget er det af det fulde beløb, så bliver det bare mere interessant”. (Underviser) 

Mange elever har en modstand mod traditionel boglig undervisning, men er meget mere åbne 

overfor at gå ind i læreprocesser, når de kan relatere det til et konkret stykke virkelighed. Når det 

involverer, at de skal udføre en opgave, oplever de en højere grad af motivation. Det fremgår 

således også af interviewene med eleverne, at det er motiverende for en stor del af dem, at 

undervisningen er praksisorienteret:  
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”Jeg synes, at jeg lærer bedst, når vi gør tingene i praksis. Jeg er ikke så god til sådan noget 
tavleundervisning og bogundervisning. Men jeg synes også, at de er rigtig gode til at tage os ud, nu er det 
så primært dykning. Vi er i svømmehallen hver fredag og skal lave en masse øvelser, som vi læser op til 
hver fredag”. (Elev) 

Således er værkstedsundervisningen vigtig for en del af eleverne, fordi de lærer meget bedre ved at 

gøre noget praktisk end ved boglig undervisning alene.  

 Relationelt arbejde  

Der er meget stor bevidsthed blandt fagpersonerne omkring vigtigheden af at arbejde relationelt 

med eleverne. Dette handler både om relationen mellem underviser og elev, og det handler om 

relationerne eleverne imellem.  

I kraft af kontaktlærerordningen på KUU er det oplagt, at det relationelle arbejde med eleverne 

primært ligger der. Sådan er det dog ikke i praksis. For det første har mange af eleverne brug for at 

mærke en tryghed ved alle undervisere, og for det andet er der nogle gange elever, der har brug for 

relationel støtte også fra underviseren. Dette gælder også fra lærere, der kommer fra VUC:  

 
”Jeg kan jo ikke bare tro, at jeg kan komme og undervise og gå igen. Jeg bliver også nødt til at høre, hvis 
der er en kæreste, der har været træls eller hvad det nu kan være. Altså, der tænker jeg, at det også 
kræver noget af os, der kommer udefra, at vi skal være villige til ikke kun at have det, jeg er vant til, det er 
faglige mål.” (Underviser) 

Som det beskrives her, er det vigtigt, at underviseren gør plads til det relationelle arbejde. Det 

indebærer, at hun tror på, at eleverne når i mål med at lære det, de skal for at kunne klare eksamen. 

Det fremhæves i flere interviews, at eleverne ofte for første gang på KUU oplever, at der er nogen, 

der tror på, at de godt kan på sigt. Derudover beskrives det også, hvordan det at arbejde relationelt 

med undervisningen også handler om at relatere emnet til elevernes verden. Det er vigtigt, at man 

tager udgangspunkt i elevernes interesse og planlægger undervisningen, således at de oplever 

relevansen og at kunne relatere til det.  

Samtidigt er det også centralt at arbejde med elevernes fællesskab. Dette sker blandt andet i 

særskilte fag, som bidrager til, at der er et godt fællesskab på de fleste KUU hold. Det beskrives, 

hvordan man insisterer på, at de skal lære hinanden at kende, for eksempel ved at de fortæller deres 

livshistorie, eller ved at de ’tjekker ind’ hver dag og fortæller, hvordan deres morgen har været. 

Derudover laves der meget undervisning med fokus på fællesskabet:  

 

”Vi laver rigtigt mange af sådan nogle teambuildingøvelser, altså de der helt små ting som at stå og kigge 
hinanden i øjnene og gå rundt mellem hinanden eller bygge et tårn af spaghetti eller lave en bro og altså 
hele tiden pakker vi det ind i og siger, nu skal vi fokusere på at kommunikere med hinanden.” (Underviser) 
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Der er altså helt specifikt fokus på træningen af sociale kompetencer og opbygningen af et 

holdfællesskab, som er vigtigt for KUU og for elevernes motivation for at møde op og deltage.  

Det er ligeledes fremtrædende, at det er positivt for eleverne, at der er fokus på relationen mellem 

elever og fagpersoner på KUU. Eleverne fremhæver flere ting som væsentlige for relationen til 

underviserne. For det første betyder det noget, at holdene er små eller mindre end de 28-30 

personer, de har været vant til andre steder. Dette gør, at lærerne kan tage sig tid til eleverne, så de 

får bedre mulighed for at lære dem at kende. For det andet betyder det noget, at KUU strækker sig 

over to år:   

 
”Jeg tror, specielt os vi har haft gavn af, at vores lærere kender os så godt efterhånden, altså vi har haft 
et forløb, der ikke bare er fire måneder og nogle moduler med en lærer. Fordi det er meget svært for en 
underviser at kende ens kompetencer på så kort tid”. (Elev) 

Det er vigtigt for det relationelle arbejde med disse unge, at fagpersonerne har kontakt til dem 

gennem længere tid, og dermed bedre kan hjælpe dem undervejs både i forhold til deres læring men 

også i forhold til udfordringer uden for skolen. Ligeledes peger eleverne på, at tidsperspektivet er 

vigtigt, fordi en del af eleverne ikke har gået i skole længe og derfor har brug for tid til at vænne sig 

til at deltage i undervisningen. For det tredje hænger dette også sammen med, at eleverne 

fremhæver rummelighed, som væsentligt i relationen til underviserne:  

 
”Lærerne de kan godt have meget forståelse over for en. Hvis du har brug for det, så taler du med dem, 
og det kan være, du kan lave en aftale omkring et eller andet. (…) Sådan i stedet for, at du skal bare sidde 
og køre derudaf de der måske 2-3 timer, og så har du pause og så næste. Det, at de faktisk giver de rum, 
vi har brug for”. (Elev) 

Rummeligheden handler således om, at der er udviklet en relation, der gør, at eleverne kan komme 

til undervisere, hvis der er noget de har brug for hjælp til. Det kan enten være i forhold til 

udfordringer i undervisningen, som der kan tages hensyn til. Eller det kan være at tale om fravær, 

der skyldes udfordringer i elevens personlige liv. Her har lærerne mulighed for at tage dialogen og 

sende eleven til kontaktlæreren, som kan hjælpe dem videre. Det er vigtigt for eleverne, at de ved at 

de har dette relationelle rum, da det kan være motiverende for at de kommer og deltager i 

undervisningen. 
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7. DELTAGELSE OG FRAVÆR  
I dette kapitel undersøges eleverne deltagelse og fravær. Elevernes deltagelse i undervisningen er 

essentiel i forhold til at sikre et højt udbytte af undervisningen, men er også vigtigt i forhold til 

gennemførelse. Skolerne arbejder målrettet på at forbedre elevernes mødestabilitet, som er en 

central problemstilling i alle udbudsområder. Årsagerne til at en elev ikke møder op kan være 

mange, og undersøges her i kapitlet. Derudover undersøges skolernes tilgang til at håndtere fravær. 

Fravær er vigtigt fordi det hænger tæt sammen med frafald, men det er også vigtigt, fordi 

mødestabilitet er en forudsætning for at komme til at fungere i det videre uddannelsessystem og på 

arbejdsmarkedet. 

Midtvejsevalueringen viser: 

 Omfanget af fravær er stort på KUU, idet mere end halvdelen af eleverne på KUU har over 

10 pct. i fravær, ligesom hver syvende elev har mere end 20 pct. i fravær. Undersøgelsen 

viser i forlængelse heraf, at 95 pct. af skolerne er enige i, at man skal tolerere en vis mængde 

af fravær, da de mener, at de med en aktiv indsats kan holde eleven fast i uddannelsen.  

 Psykiske problemer og lidelser oftest er årsagen til elevernes manglende fremmøde, men 

sociale problemer og problemer med døgnrytmer er også ofte forekommende årsager.  

 Skolerne gør meget for at nedbringe fraværet. Fælles for alle skolers håndtering af fravær er, 

at indsatsen sker trinvis og starter med små tiltag. Der, hvor skolerne adskiller sig, er i 

forhold til, om tilgangen er formaliseret eller ej. Nogle skoler har helt faste procedurer med 

indsatser ved forskellige niveauer af frafald, mens andres tilgang er mere ad hoc baseret. 

 Der er generelt mindre fravær i forbindelse med erhvervstræning, men det er individuelt fra 

elev til elev. 

 Deltagelsen – både fagligt og socialt – er særligt lav for eleverne i Det uafklarede mismatch-

segment og blandt De magtesløse. Det er også blandt disse to segmenter at fraværet er 

størst. 

 OMFANG OG HÅNDTERING AF FRAVÆR 

Følgende afsnit vil med udgangspunkt i hjemstedsskoleundersøgelsen kortlægge forskellige 

fraværsproblematikker blandt KUU-eleverne samt hjemstedsskolernes løsning herpå. Først 

redegøres for omfanget af fraværet. Herefter analyseres forskellige løsninger og strategier på 

problematikken ligesom forskellige rationaler diskuteres. Herimellem undersøges elevernes egen 

vurdering af eget engagement med udgangspunkt i elevundersøgelserne, hvilket skal give et billede 

af eleverne, der netop har fravær. Slutteligt diskuteres årsagerne til elevernes fravær. 

7.1.1 Omfang af fravær 

Omfanget af fravær blandt KUU-elever er generelt højt. Mere end halvdelen (52 pct.) af eleverne på 

KUU har over 10 pct. i fravær, mens ca. en fjerdedel (26 pct.) har under 5 pct. i fravær. På tværs af 

alle elever er den gennemsnitlige fraværsprocent på ca. 10.  
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Figur 34: Fraværsfordeling blandt KUU-eleverne 

 
Kilde: Survey blandt hjemstedsskolerne, 2017. N = 75. Figuren viser gennemsnittet, der er angivet til at have den 

pågældende mængde fravær. 

Skolerne er også blevet spurgt ind til hvordan, de vurderer elevernes fremmøde. Her tegnes et 

billede af, at det langt fra er alle eleverne, der har problemer med at møde op, men at det 

begrænser sig til en mindre gruppe af elever. 50 pct. af skolerne er således delvis uenig i eller uenig i, 

at størstedelen af eleverne har problemer med at møde op til undervisningen, ligesom 42 pct. er 

enig eller delvis enig i, at det kun er en mindre del af eleverne, der har problemer med fravær.  

 Casebeskrivelse: Fravær – at møde op 

I casestudierne ses en lang række af indsatser, som iværksættes for at støtte eleverne i at møde op 

og deltage i undervisningen. Der er erfaringer med, at der er en vis procentdel af elever, som 

optages på KUU, men som aldrig møder op, eller kun møder op nogle få dage og herefter udebliver. 

På nogle skoler forsøger man at imødegå det ved at lade kommende elever komme på besøg eller 

komme på ’prøve’ i en kortere periode, hvor eleverne får mulighed for at vurdere, om det er noget 

for dem.  

 
”Vi havde en samtale med en, der skulle starte her, fordi han var startet på syv forskellige uddannelser og 
stoppede igen, og han fik jo så lov til, at han startede op på en prøve i 14 dage og vise at han var 
mødestabil. (…) Nogle gange er det der med at komme et helt andet sted hen, på en helt ny skole er noget 
helt andet, det kan lige være det, der gør, at han kommer videre, fordi han er rigtigt dygtigt, men han har 
bare rigtigt mange nederlag med sig.” (UU-vejleder) 

Der er således den del af visitationen, der handler om at tage stilling til, om den unge er velplaceret i 

forhold til KUU og den del, hvor den unge selv får mulighed for at afprøve KUU. Dette bidrager til et 

bedre ’match’ mellem de unge og skolen. Modellen med at have elever på prøve kan dog især lade 

sig gøre på de skoler, der er tilknyttet en produktionsskole, som ofte fysisk er placeret i samme eller 
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tilstødende bygninger. KUU ses i de tilfælde som ’skridtet videre’ fra produktionsskolen, og der er 

dermed en vis status forbundet med at være KUU elev.   

Der findes dog også en form for fravær, hvor elever starter på KUU og er fagligt velplacerede, men 

som alligevel har store udfordringer med at møde stabilt op til undervisningen. Det er et centralt 

fokusområde på alle skolerne i casestudierne. Det er vigtigt at italesætte over for eleverne, at det 

forventes, at de kommer.  

Derudover har skolerne ringeordninger, hvor de forsøger at komme i kontakt med eleverne. Fokus 

her er ofte ikke at forsøge at ’overtale’ eleverne til at komme men at forklare, at de er savnet på 

holdet. Flere steder beskrives en tilgang, hvor det gentages over for eleven, at selvom de føler de 

ikke magter det, så skal de prøve at komme alligevel. Det er ligeledes vigtigt at undersøge, hvorfor 

den unge ikke kommer. 

 

”De er en masse derinde, og de har et navn, og de er pissedygtige. Og nogle kan tjene penge. Så der er de 
lige så meget (værd), som du er. Og lige så meget (værd), som jeg er. Og lige så meget (værd), som 
direktøren er. Men når du træder ud af døren, så er du taberen.” (Underviser og kontaktlærer) 

På alle skolerne i casestudierne er der en diskussion om sanktionering ved tage elevernes SU, hvis de 

ikke møder op. Fortalerne mener, at det i sidste ende, når alt andet er forsøgt, kan være det, der får 

eleverne til at foretage en vending i forhold til deres fravær. Andre mener, at det kan have store 

konsekvenser for eleverne, hvis de ikke har penge, og ender med at droppe ud på grund af det.  

7.1.2 Elevernes oplevelse af eget engagement 

I dette afsnit undersøges det, hvordan eleverne selv oplever deres engagement i undervisningen, 

herunder fremmøde og deltagelse i undervisningen samt elevernes sociale engagement på 

uddannelsen.  

64 pct. af eleverne svarer, at de møder op til alle timer, hvilket ses i Figur 35 nedenfor. På tværs af 

segmenterne ses en vis forskel i elevernes fremmøde til timerne. De joborienterede vurderer selv 

deres fremmøde højest, mens det er lavest hos De magtesløse.  
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Figur 35: Elevernes vurdering af eget fremmøde 

 

Kilde: Survey blandt elever, forår 2016, forår 2017 og efterår 2017. Figuren viser andelen, der har svaret helt enig eller 

enig. ”Ved ikke” besvarelser er ikke en del af opgørelsen.  

Eleverne vurderer deres aktivitet i undervisningen højt. 75 pct. siger således, at de deltager aktivt i 

undervisningen. Igen ses en vis forskel på tværs af segmenterne, hvor De job- og 

uddannelsesorienterede samt Det uafklarede match-segment vurderer deres aktivitet i 

undervisningen højest, mens Det uafklarede mismatch-segment og De magtesløse vurderer deres 

aktivitet lavest. At 84 pct. af Det uafklarede match-segment angiver, at de deltager aktivt i 

undervisningen, understreger, at der er tale om en stærk gruppe af elever.  

Figur 36: Elevernes vurdering af egen undervisningsdeltagelse 

 

Kilde: Survey blandt elever, forår 2016, forår 2017 og efterår 2017. Figuren viser andelen, der har svaret helt enig eller 

enig. ”Ved ikke” besvarelser er ikke en del af opgørelsen. 
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57 pct. deltager ofte i sociale arrangementer på uddannelsen. Også her er der forskelle på tværs af 

segmenterne. Det sociale engagement er størst (65 pct.) blandt Det uafklarede match-segment 

lavest (45 pct.) for Det uafklarede mismatch-segmentet.  

Mange aktører understreger, at det sociale og sammenholdet på de enkelte hold spiller en vigtig 

rolle i forhold eksempelvis at fastholde eleverne, men der er altså fortsat en stor gruppe af elever, 

der har en svagere tilknytning til fællesskabet i den forstand, at de kun mindre grad deltager i de 

sociale arrangementer.  

Figur 37: Elevernes vurdering af deres sociale engagement på uddannelsen 

 
Kilde: Survey blandt elever, forår 2016, forår 2017 og efterår 2017. Figuren viser andelen, der har svaret helt enig eller 

enig. ”Ved ikke” besvarelser er ikke en del af opgørelsen.  

7.1.3 Strategi mod fravær 

Udover variation i omfanget af fravær samt kategorisering af problemets størrelse, er der stor 

forskel i, hvordan skolerne håndterer fraværsproblemer, herunder om de har en strategi på 

området.  

Omkring halvdelen af skolerne har formuleret en strategi mod fravær. Strategien varierer dog meget 

på tværs af skolerne. Nogle skoler har således en formaliseret tilgang til håndtering af fravær, mens 

andre skoler i højere grad tilrettelægger ad hoc i forhold til den enkelte elev. En hjemstedsskole 

påpeger i det åbne kommentarfelt til undersøgelsen, at KUU-eleverne ofte er sårbare unge, hvorfor 

skolen tilstræber at lave individuelle fraværsstrategier og eksempelvis tilbyder at tilpasse skoledagen 

til den enkelte elev, hvis der er behov for det. 

Fælles for alle skolers håndtering af fravær er, at håndteringen sker trinvist. Hvis skolen er bekymret 

for en elevs fravær, er første skridt typisk at tage en samtale med den pågældende elev. Dermed 

italesættes problemet tidligt. Det varierer, hvornår første skridt tages, på nogle skoler er det allerede 
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efter én fraværsdag, men kontakten vil oftest varetages af den specifikke faglærer eller alternativt 

elevens kontaktperson.  

Stiger fraværet efter en samtale med eleven, vil eleven typisk modtage en mundtlig advarsel. Det 

specifikke niveau af fravær for en mundtlig advarsel varierer skolerne imellem, men ligger typisk på 

omkring 10 pct. fravær, dog helt op til 15-20 pct. for enkelte skoler, og foretages typisk af 

skolelederen eller kontaktpersonen.  

Nogle skoler har et meget formaliseret forløb, hvor specifikke fraværsniveauer udløser specifikke 

procedurer. Eksempelvis kan 15 pct. fravær udløse én type tiltag, mens 20 pct. fravær udløser et 

andet tiltag. På mange skoler følger et skriftligt advarselsbrev med hvert tiltag. Procedurerne kan 

antage forskellige karakter afhængigt af hjemstedsskolerne. På nogle skoler bliver UU-vejledere 

inddraget, mens elevens forældre eller hjem bliver inddraget på andre skoler. Derudover arbejder en 

række skoler med en model hvor psykologer, læger, coaches eller anden fagpersonale der måtte 

findes relevante i den givne situation inddrages. 

Figuren nedenfor viser forskellige tiltag, som skolerne benytter for at håndtere fravær blandt KUU-

eleverne. Samtlige skoler benytter sig af SMS-kontakt ved fravær og samarbejde med elevens 

kontaktperson eller mentor. SMS-kontakten etableres i mange tilfælde allerede ved første 

fraværsdag og går dermed forud for en eventuel mundtlig samtale. De øvrige tiltag benyttes i mere 

varierende grad, men har det til fælles, at de ofte først igangsættes, når eleven har nået et vist 

niveau af fravær. 

Figur 38: Tiltag, der anvendes mod elever med fravær på uddannelsen 

 
Kilde: Survey blandt hjemstedsskolerne, 2017. N = 76. 
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28 pct. benytter økonomisk sanktion som indsats mod fravær. En skole omtaler, at de helst vil undgå 

en sådan situation, da flere af eleverne er økonomisk afhængige af deres SU, mens andre fratager SU 

så snart eleven overstiger en fraværsprocent på 20 pct. SU kan i alle tilfældes genansøges, såfremt 

eleven bliver studieaktiv igen.  

Variationen i hvorvidt skolerne taler udskrivelse eller fratagelse af SU ved for højt fravær fremgår 

også af Figur 39 nedenfor. Generelt er 43 pct. af hjemstedskolerne enige i, at der sjældent tales 

herom. Den yderste konsekvens ved højt fravær er frameldelse af studiet. Hovedparten af skolerne 

(65 pct.), undlader dog at smide elever med højt fravær ud, da de ikke tror på, at udsmidning er den 

bedste løsning. 95 pct. af hjemstedsskolerne svarer, at de tolererer en vis grad af fravær. Mange 

oplever, at de med aktiv indsats kan fastholde eleven i uddannelse 

Figur 39: Skolernes håndtering af fravær 

 
Kilde: Survey blandt hjemstedsskolerne, 2017. N = 74   

Undersøges faktisk bortvisning på hjemstedskolerne nærmere fremgår det dog, at langt de fleste 

skoler har oplevet at bortvise en eller flere elever, som følge af fravær. Blot 18 pct. af alle 

hjemstedsskolerne har således aldrig bortvist en elev som følge af fravær. Der ses en sammenhæng 

mellem, at skolerne, der har en fast strategi mod fravær, også har oplevet at bortvise færrest elever 

grundet fravær.   
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Figur 40: Skolernes brug af bortvisning ved fravær 

 
Kilde: Survey blandt hjemstedsskolerne, 2017. N = 74. 

Fraværet er større på første år end andet år. Det varierer desuden hvor fraværet primært ligger i 

forhold til uddannelsens forskellige elementer. På nogle skoler er fraværet ens når eleverne er i 

erhvervstræning og når de modtager undervisning, mens fraværet på andre skoler mindre i 

forbindelse med erhvervstræning.   

Figur 41: Forskel på fravær fra undervisning og fravær fra erhvervstræning 

 
Kilde: Survey blandt hjemstedsskolerne, 2017. N = 73.  
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”Det første halve år, der er det, vi øver os i at gå i skole. Vi øver os i at møde til tiden, vi øver os i at have 
et godt fremmøde. Og der er nogen, de har meget fravær, 30 pct., og så er der nogen, som klarer sig 
rigtigt godt, men målet er, at når vi så glider ind på anden uddannelsesdel, så skal de ned og ligge på 20 
eller under 20 pct., som maks. fravær. Det går ikke altid lige godt, men for nogen er det åbenbart alligevel 
trængt ind. Og det har jeg faktisk set her i foråret hvor, der var nogen, hvor jeg tænkte dem, når jeg aldrig 
nogensinde at redde, hvor at de pludselig ligesom er fundet i sporet, og man kan se, at der er en 
stabilitet” (Kontaktlærer og underviser) 

Det ser således ud til, at en tydelig erkendelse af at fremmøde er noget, der skal trænes og at den 

proces kan strække sig over en længere periode, er en konstruktiv tilgang til at støtte eleverne til at 

blive mødestabile. Der fortælles flere steder om elever, der simpelthen ikke har lært det og som for 

eksempel tager en hel dag fri, fordi de skal til tandlæge. Der er således brug for et særskilt fokus 

herpå især i starten af uddannelsen.  

 Casebeskrivelse: Fremmøde – særaftaler fremmer tilliden  

Et andet fokuspunkt, der tydeligt træder frem i materialet, er hvordan skolerne laver særaftaler med 

elever, der har udfordringer med mødestabiliteten. På alle caseskoler laver man således aftaler med 

elever, som har udfordringer med at møde op og det medfører, at eleverne oplever en tryghed på 

KUU og får tillid til de voksne. Hvis vi kigger nærmere på, hvordan eleverne taler om udfordringer 

med fremmøde fremhæver de dårlige erfaringer med skolen, som noget der har betydning. 

 
”Jeg tror bare, at det er svært, hvis man altid har haft det svært med at gå i skole på den ene eller den 
anden måde, så er det jo også svært det der med, at man starter et nyt sted. Det er sådan en mærkelig 
blanding af måske at have været vant til virkelig sådan hade at gå i skole, og så til at man skal prøve 
nogle nye ting af, og man har egentlig ret meget ansvar selv.” (Elev) 

Som eleven her udtrykker det, har mange KUU elever haft det svært faglige og/eller socialt i 

grundskolen og på de ungdomsuddannelser, de har forsøgt sig med men har droppet ud af. Dette 

betyder, at de starter på KUU med en fornemmelse af, at skole er en meget stor udfordring. Det 

kræver, at de møder op, at de deltager og udvikler sig, og det er en hård proces for dem. Men det er 

en proces, som de fleste oplever at få støtte til, hvilket er en vigtig del af KUU. Eleverne har en 

oplevelse af, at der er nogle fagpersoner, der ikke er ligeglade, som holder fast, og som gerne ser, at 

eleven kommer igennem uddannelsen. Det understreges således i de fleste casestudier, at det ikke 

er på grund af skolen og undervisningen, at eleverne ikke dukker op men på grund af de unges 

personlige udfordringer.  

7.1.4 Årsager til fravær  

Psykiske problemer og lidelser vurderes af skolerne som den primære årsag til fravær, idet 80 pct. i 

meget høj eller høj grad mener, at det er grund til fravær. Herefter følger elevernes sociale 

problemer og social angst. Sammenholdt med tidligere undersøgelse af elevernes deltagelse i sociale 
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aktiviteter, hvor knap halvdelen af eleverne ikke deltager ofte i sociale arrangementer, tegner dette 

fortsat et billede af en elevgruppe, der også har nogle udfordringer i forhold til at agere socialt.  

Det er både indre og ydre forhold, der har betydning for elevernes fravær. Således vurderes 

personlige problemer som eksempelvis social angst, manglende motivation, manglende evner samt 

ensomhed at have betydning for elevernes fravær, mens problemer i hjemmet, manglende støtte og 

økonomiske problemer ligeledes vurderes at spille en rolle for elevernes fravær.  

Skolerne mener i mindre grad, at det er elementer omkring KUU uddannelsen, der ligger til grund for 

elevernes fravær, så som lysten til at gå på uddannelsen, manglende langsigtede planer eller tvivl om 

hvor vidt KUU er det rigtige uddannelsesvalg.  

Figur 42: Årsager til fravær og i hvor høj grad elementerne ligger til grund for fravær blandt KUU eleverne på skolen 

 
Kilde: Survey blandt hjemstedsskolerne, 2017. N = 74. 
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 Casebeskrivelse: Fravær – psykiske udfordringer 

Psykiske problemer ofte italesættes som forklaringen på fravær i de kvalitative interview i 

casestudierne.   

 
”Det er svært for mig nogle gange, fordi at jeg har nogle op- og nedture, og når jeg er helt nede i bunden, 
så vil jeg overhovedet ikke noget, så jeg ringer bare og melder mig syg.” (Elev) 

 

 
”Jeg har i også lige haft en lang periode, hvor jeg har været nede psykisk, og så har jeg også lige været 
syg i snart 2 uger.” (Elev) 

Mange af de unge på KUU har erfaringer med personlige problemer af psykisk karakter, hvilket 

spiller en stor rolle i forhold til fravær. Eleverne fortæller, hvordan de har svært ved at komme 

afsted, hvis de ikke har sovet eller har sovet dårligt, fordi de har det psykisk svært. Det samme gør 

sig gældende, når fagpersonerne beskriver elevernes udfordringer, der har konsekvenser for deres 

fravær.  

”Det kan være rigtig svært, fordi vi har jo også unge mennesker, der kommer glade – ja, men vi ses i 

morgen, og så ser vi dem ikke i tre dage måske, fordi der er noget, ja, deres medicin har måske ikke 

slået til, eller et eller andet, det ved jeg ikke. (…) Jeg har sommertider sagt, at det vigtigste – eller det 

bedste, vi kan opnå i virkeligheden, det er at få en mødestabilitet, der er ok til, at vi starter på andet 

semester. Så i første semester, der er vores vigtigste opgave at sørge for, at de unge kommer hver 

dag. Selvfølgelig også at lave noget, men den vigtigste opgave for mig, det er, at de unge mennesker 

kommer hver dag. For hvis de kommer hver dag, så har vi også muligheden for at hjælpe dem” 

(Kontaktlærer)  

Fremmøde: at være en del af fællesskabet  

Et tredje fokuspunkt, som er centralt på casestudierne er, at man på mange skoler arbejder 

strategisk med fællesskabet på holdet, som en del af indsatsen for at sikre et stabilt fremmøde:  

 
”Man prøver simpelthen at lave nogle fællesskaber, hvor man har nogle klare opgaver, som man skal løse 
i fællesskab, så man forpligter hinanden, kan man sige, ikke? Det er helt en af de ting, vi gør. (…) og så en 
anden ting, som vi også prøver på er det der med, at man tjekker ind og skaber et rum, hvor det er helt 
okay at sige: jeg har faktisk haft en rigtig træls nat, jeg har ligget hele natten, fordi jeg har været bange 
for et eller andet. At skabe et rum, hvor der både er en tryghed til at sige det, men hvor det også er i 
orden, og hvor der også bliver taget hensyn. For det er bare, at det er sagt i rummet, så virker det jo på de 
andre” (Kontaktlærer) 

Fællesskabet på holdet har dermed stor betydning for fremmødet både i kraft af, at man har en rolle 

i et projekt og dermed er forpligtet på at komme for ikke at svigte de andre. Men lige så vigtigt er 

det, at der er et rum i fællesskabet, hvor det er accepteret at møde op og melde ud, hvordan man 

har det. Det styrker også tilliden og trygheden for de unge. Eleverne er opmærksomhed på de andre 
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elever på holdet, hvis en har en dårlig dag. Der er på flere af skolerne i casestudierne fokus på at 

møde op, selvom man vågner op og ikke har lyst til at tage af sted.  

 
”Jeg tror, at det er den der med at skulle måle sig med og skulle præstere, at de tror, at de skal være 100 
pct. for at kunne komme. Så sige: Ja, men man kan også godt komme og være på 40 pct., hvis man siger 
om morgenen: jeg har bare haft en lortemorgen, eller jeg har ikke sovet i nat. Så det bliver sagt. Så kan de 
andre også tage det nødvendige hensyn. Eleverne erfarer den ene gang efter den anden, at det faktisk er 
bedre at komme, for så kan man også sætte noget af det på pause, som måske fylder inde i hovedet.” 
(Underviser) 

Tilgangen er således, at man møder op og tager hjem igen, hvis man ikke får det bedre. Dog fortæller 

mange af eleverne, at de ofte får det bedre, når de er kommet afsted og møder de andre på holdet 

samt kontaktlæreren, som er med til, at de får en positiv oplevelse ved at være i skolen frem for at 

blive hjemme. Der nævnes også i flere af interviewene, at der er en erkendelse af at det har 

konsekvenser for andre på holdet, hvis man er i gang med et projekt og bliver hjemme. I disse 

tilfælde lader man andre i gruppen i stikken, og det kan være med til at motivere en til at komme 

afsted.    
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8. ELEVERNES PROGRESSION 
Formålet med midtvejsevalueringen er blandt andet at afdække elevernes faglige, personlige og 

sociale udvikling samt årsagerne til denne udvikling. I dette kapitel analyseres først elevernes faglige 

progression og dernæst analyseres elevernes sociale og personlige progression med særligt fokus på, 

hvad der forklarer udviklingen i beskæftigelsesparathed. Udviklingen i beskæftigelsesparathed er 

vigtig grundet dens tætte relation til overgang til videre uddannelse eller beskæftigelse. Et af 

hovedformålene med KUU er således at styrke elevernes beskæftigelsesparathed. 

Resultaterne viser:  

 63 pct. af de elever der starter på KUU har ikke 02 i dansk og matematik. Og lidt under 

halvdelen af denne gruppe har slet ikke aflagt prøve i begge fag. Med andre ord har en stor 

andel af eleverne svage faglige forudsætninger ved uddannelsens start. 34 og 11 pct. opnår 

henholdsvis et uddannelsesbevis (og to D-niveauer) eller et kompetencebevis. Om eleverne 

gennemfører eller frafalder uddannelsen, afhænger ikke af deres faglige niveau ved 

uddannelsesstart, men afhænger snarere af deres personlige og sociale kompetencer 

 Der er stor tilfredshed med lærernes engagement i undervisningen og interesse i elevernes 

udbytte. Eleverne er mere splittede i deres vurdering af eget fagligt udbytte. 54 pct. oplever 

således, at de lærer meget i undervisningen, mens 64 pct. tror, at det de lærer er brugbart. 

 Elevernes opfattelse af egen beskæftigelsesparathed styrkes gennem uddannelsen. Den 

generelle tendens dækker dog over store forskelle blandt de fem segmenter, hvor De 

joborienterede, Det uafklarede match-segment og De magtesløse oplever en positiv 

udvikling, mens De uddannelsesorienterede og Det uafklarede mismatch-segment ikke 

udvikler sig. Udviklingen i beskæftigelsesparathed kan særligt forklares af elevernes 

selvoplevede helbred, udbytte af erhvervstræningen samt sociale og faglige deltagelse. 

Derudover hænger udviklingen i beskæftigelsesparathed sammen med udviklingen på andre 

personlige og sociale kompetencer, navnlig elevernes udvikling i selvkontrol, resiliens, 

samarbejdsevne og samvittighedsfuldhed. Analyserne viser endvidere, at hvor elever med et 

højt niveau af beskæftigelsesparathed ved uddannelsens start i flere tilfælde udvikler sig 

negativt igennem uddannelsen, hvilket kan hænge sammen med at de får et bedre og mere 

realistisk indblik i deres egen formåen.  

 FAGLIG PROGRESSION 

Med udgangspunkt i optaget i august 2015 vist i Figur 43 nedenfor har 312 KUU-elever (35 pct.) på 

tværs af tovholderområder afbrudt deres uddannelse, hvor årsagen findes blandt de negative 

faktorer, mens 165 elever (19 pct.) har afbrudt uddannelsen men er fortsat i anden uddannelse eller 

beskæftigelse.  
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Figur 43: Elevstatus per 22/01/2018 for elever, der er optaget august 2015 

 
Kilde: KUU-portalen (data per 22/01/2018). N = 881. Note: elever, der står anført som ”gennemført med 

kompetencebevis” har afbrudt deres KUU-forløb, men har fået et certifikat omhandlende opnåede kompetencer i 

forbindelse med KUU-forløbet.  

Eleverne er generelt positive over for deres faglige udbytte af undervisningen. Det er særligt i 

forhold til lærernes interesse og engagement, at eleverne får noget ud af undervisningen. 82 pct. af 

eleverne oplever, at lærerne interesser sig for, at de kommer til undervisningen, mens 75 pct. 

oplever, at lærerne går op i, at de lærer noget i undervisningen. 54 pct. af eleverne synes, at de 

lærer meget i undervisningen. Det er dog ikke niveauet i undervisningen, der er en barriere for, at 

eleverne lærer noget, idet kun 7 pct. oplever, at undervisningen er for svær.  

Figur 44: Elevernes oplevelse af egen faglig progression 

 
Kilde: Survey blandt elever, forår 2016, forår 2017 og efterår 2017 samlet. N = 3.064. 
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En stor andel af eleverne ville ikke være blevet optaget på en erhvervsskole, hvis de havde søgt ind 

på grund af for lave karaktergennemsnit eller manglende karakterer i dansk og matematik. Figur 45 

viser, at det kun er lidt flere end en tredje del af eleverne, der har et karaktergennemsnit på 02 eller 

derover i både dansk og matematik.  

Figur 45: Andel af elever, der har et karaktergennemsnit over 02 i både matematik og dansk i 9. klasses afgangsprøver 

 

 

 

44% 
Har ikke aflagt prøve i 9. klasses 

afgangsprøve i dansk, matematik 

eller begge fag 

56% 

Har aflagt prøve i 9. klasses 

afgangsprøve i dansk og 

matematik, men med et 

karaktergennemsnit under 02 i ét 

eller begge fag  

 
 

 

 

 

Kilde: Registerdata. N = 4.786. Adgangskrav per karakter til erhvervsskole er minimum 02 i gennemsnit i dansk og 

matematik.  

På trods af at eleverne, der optages på KUU, har et lavere karaktergennemsnit i dansk og matematik 

sammenlignet med landsgennemsnittet og knap 2/3 ikke har de faglige forudsætninger for at 

komme ind på en erhvervsuddannelse, så viser Figur 46 nedenfor, at flere af disse elever alligevel 

formår at gennemføre KUU med et godt resultat. 9 pct. af dem, der ikke har 02 i dansk og matematik 

gennemfører således KUU med et uddannelsesbevis, mens 13 pct. fra samme gruppe afstiger til 

anden uddannelse eller beskæftigelse. Faktisk har 28 pct. af dem med og uden 02 i dansk og 

matematik afsluttet KUU positivt. 
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Figur 46: Andel KUU-elever, der opfylder optagskrav om minimum 02 i karaktergennemsnit i både dansk og matematik 
fordelt på elevernes status per 22/01/2018 

 
Kilde: Registerdata og KUU-portalen per 22/01/2018 (N = 4.786). 

  

 SOCIAL OG PERSONLIG PROGRESSION 

Eleverne personlige og sociale kompetencer og udviklingen i disse er undersøgt med et særligt setup. 

Med udgangspunkt i internationalt validerede skala er der opstillet spørgsmålsbatterier til måling af 

en række personlige og sociale kompetencer. Skalaerne er konstrueret under anvendelse af Rasch 

modeller. I dette afsnit beskrives de målte personlige og sociale kompetencer med fokus på 

udviklingen i beskæftigelsesparathed, som er tæt relateret til overgang til videre uddannelse eller 

beskæftigelse. Et af hovedformålene med KUU er således at styrke elevernes 

beskæftigelsesparathed.  

8.2.1 Udvikling i personlige og sociale kompetencer 

Udviklingen i elevernes personlige og sociale kompetencer tager udgangspunkt i ni skalaer, som er 
nærmere beskrevet i tabellen nedenfor.  
 
Eleverne oplever generelt en motivationsmæssig nedgang i løbet af studietiden, ligesom elevernes 

resiliens falder. På andre personlige og sociale kompetencer er niveauet stabilt. Der er dog væsentlig 

forskel i segmenternes niveauer, ligesom der i løbet af studetiden findes en stigende divergens 

mellem segmenterne. Særligt de joborienterede oplever positive udviklinger, mens mismatch-

segmentet og de magtesløse oplever negative udviklinger. 
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Tabel 5. Personlige og sociale kompetencer som måles i evalueringen 

PERSONLIGE OG SOCIALE KOMPETNECER BESKRIVELSE 

INDRE MOTIVATION 
Den indre motivation er drevet af interesse for eller glæde ved selve 
aktiviteten/opgaven. Indre motivation er baseret på at føle glæde ved en 
aktivitet, frem for at arbejde mod en ydre belønning.  

YDRE MOTIVATION 
Ydre motivation kommer af forventning til at opnå belønning eller positiv 
kritik.  

SELVTILLID 

Selvtillid betegner elevens tro på egne evner og at nå sine mål. Høj og lav 
selvtillid afgør, hvorvidt eleven vil vælger at påtage sig en udfordrende 
opgave eller at "afskrive" den som umulig - selvtillid påvirker således alle 
områder af menneskelig stræben.  

INITIATIVRIGHED 

Initiativrighed kendetegner elever der brænder for en ide. Initiativrige 
elever er så optaget af deres ideer, at de er parate til at gøre, hvad det 
kræver for at føre dem ud i livet, også selvom risikoen for at det ikke 
lykkes er stor.  

SAMVITTIGHEDSFULDHED 

Samvittighedsfuldhed er et af "fem store" træk i personlighedsteorien. 
Elever, der scorer højt på samvittighedsfuldhed, er grundige, omhyggelige 
og agtpågivende, de stræber efter at løse opgaverne godt, de arbejder 
struktureret og effektivt.  

SELVKONTROL 

Elever, der scorer højt på selvkontrol, er gode til at modstå fristelser, 
tænker sig om før de taler og har en stærk selvdisciplin. Elever der ikke 
har selvkontrol kan ikke styre dårlige vaner, gør og siger ting uden at 
tænke sig om. 

SELVVÆRD 
Selvværd betegner elevens anerkendelse af sin egen værdi. Det anvendes 
både om personlige egenskaber og om evner til at præstere i skolen eller 
i konkurrencesituationer.  

BESKÆFTIGELSESPARATHED 
Elever ser sig som beskæftigelsesparat, når eleven vurderer, at han har de 
relevante kvalifikationer og personlige egenskaber, der skal til for at få et 
job, løse opgaverne og holde på jobbet. 

SAMARBEJDSEVNE 

Samarbejdsevnen hænger sammen med tillid til andre, ærlighed og 
villighed til at støtte og hjælpe andre. En elev der scorer højt på 
samarbejdsevne vil søge at skabe enighed i gruppen og både levere og 
forvente ærlighed og hjælpsomhed fra gruppens medlemmer.  

Nedenstående figur viser udviklingen i elevernes beskæftigelsesparathed. Figuren viser både den 

samlede udvikling, ligesom den viser udviklingen for de fem segmenter. Udviklingen af elevernes 

beskæftigelsesparathed er et af de primære fokusområder på KUU. Det er således positivt, at der ses 

en generel positiv udvikling i elevernes opfattelse af egen beskæftigelsesparathed gennem 

uddannelsen. Den generelle udvikling dækker imidlertid over store forskelle. Hos både de 

joborienterede og det uafklarede match-segment ses en positiv udvikling, men også de magtesløse 

har en positiv udvikling. Omvendt findes der ingen udvikling blandt de uddannelsesorienterede og 

det uafklarede mismatch-segment. Den manglende udvikling blandt de uddannelsesorienterede kan 

virke overraskende, men fundet bekræfter historien fra segmentets udvikling på andre personlige og 

sociale kompetencer. 

Figuren kan give det indtryk, at et højt initialt niveau af beskæftigelsesparathed betyder større 

positiv udvikling i beskæftigelsesparathed. Som det fremgår af næste afsnit er det imidlertid ikke 

tilfældet, idet et højt niveau af beskæftigelsesparathed faktisk har negativ betydning for udviklingen 

i beskæftigelsesparathed (en såkaldt loftseffekt). Resultaterne indikerer, at det er andre faktorer 

relateret til segmenterne (fx deres motivation eller målrettethed), som har betydning.   
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Figur 47: Udviklingen i elevernes selvopfattede beskæftigelsesparathed 

 
Note: De non-kognitive egenskaber er beregnet på en skala med et gennemsnit på 5 og en standardafvigelse på 1. 
Opgørelsen er baseret på de respondenter, der har besvaret spørgeskemaet minimum 2 gange. N varierer, fordi nogle 
respondenter først blev målt efter 9 måneder, ligesom intervallet mellem målingerne er forskelligt fra person til person. 
 

8.2.2 Årsager til udvikling i beskæftigelsesparathed 

For de elever, som har deltaget i elevsurveyen mere end én gang, er udviklingen mellem målingerne 

beregnet. Udviklingen er beregnet som den gennemsnitlige månedlige udvikling for den pågældende 

elev. Ved at beregne udviklingen på månedsbasis tages der højde for, at tidsperioden mellem 

målingerne varierer mellem eleverne. På baggrund af den beregnede gennemsnitlige udvikling er 

der foretaget en række regressionsanalyser med henblik på at identificere årsagerne til udviklingen 

for forskellige personer. Da det er udviklingen, som analyseres, er det kun elever, der har besvaret 

surveyen mere end én gang, som indgår i analysen.6 Der kommenteres som udgangspunkt kun på 

                                                           

66 Regressionerne er estimeret ved brug af multibel OLS regression. Der benyttes klyngerobuste standardfejl 
for at tage højde for, at de elever, som har besvaret surveyen mere end to gange, indgår i analysen flere 
gange. I alt 35 variable har indgået i analysen. Regressionerne er estimeret i 10 modeller. Model et inddrager 
udelukkende baggrundsfaktorer, mens de følgende modeller løbende tilføjer nye variable efter, hvornår 
variablene tidsmæssigt antages at påvirke udviklingen i beskæftigelsesparathed. De samlede resultater af 
regressionsanalyserne kan findes i bilag 2. 
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variable, der har betydning for udviklingen i beskæftigelsesparathed, mens alle inkluderede variable 

kan findes i bilag 2.  

Nedenstående figur giver et overblik over de faktorer, der har betydning. Figuren skal læses fra 

venstre mod højre. Kolonnen til venstre, baggrund, oplister de baggrundsfaktorer, som har 

betydning. Resultaterne indikerer, at helbred påvirker udviklingen i beskæftigelsesparathed ved at 

påvirke faktorer under uddannelsen (midterkolonnen). Eksempelvis påvirker elevernes helbred deres 

udbytte af erhvervstræningen, hvilket påvirker udviklingen i beskæftigelsesparathed. Omvendt har 

segmenterne en selvstændig betydning for udviklingen. De følgende afsnit præsenterer faktorernes 

betydning.  

Figur 48: Forklaringer på udvikling i beskæftigelsesparathed 

 

 

Helbred 

Analyserne viser, at elevernes helbred har en væsentlig indflydelse på deres udvikling i 

beskæftigelsesparathed. Et bedre helbred hænger således sammen med højere stigninger i 

beskæftigelsesparathed. Resultaterne indikerer, at helbred ikke har en direkte effekt på udviklingen i 

beskæftigelsesparathed. I stedet påvirker elevens helbred undervisningsdeltagelsen og udbyttet af 

erhvervstræningen, som påvirker elevens samlede udvikling i beskæftigelsesparathed. Disse 

resultater lægger sig op af den generelle litteratur om sammenhængen mellem helbred og 

uddannelse: Jo bedre helbred, des bedre forudsætninger har eleven både for at deltage og få 

udbytte af undervisningen.  
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Segmenterne 

Der er en mere positiv udvikling hos nogle segmenter end hos andre. Denne sammenhæng kan til 

dels genfindes, når der kontrolleres for regressionsmodellernes andre variable: De joborienterede 

har en bedre udvikling end mismatch-segmentet og de uddannelsesorienterede, mens udviklingen 

hos segmenterne match og de magtesløse grundet den statistiske usikkerhed ikke kan tolkes som 

forskellige fra de andre.  

Social og faglig deltagelse 

Elevernes deltagelse i sociale arrangementer har en væsentlig positiv effekt på deres udvikling i 

beskæftigelsesparathed. Elevernes fremmøde på timerne samt deltagelse i undervisningen har ikke 

nogen selvstændig betydning, når man kontrollerer for deltagelse i sociale arrangementer. 

Yderligere analyser indikerer imidlertid, at elever, som deltager meget i sociale arrangementer, 

tenderer til også at deltage aktivt i timerne og møde op til alle timer. En tolkning af disse resultater 

kan være en generel deltagelseseffekt, hvor elever, der generelt er mere deltagende på skolen (både 

socialt og fagligt), også får større udbytte af undervisningen og derigennem udvikler sig mere i 

beskæftigelsesparathed.  

Erhvervstræning 

Både elevernes tilkendegivelse af, om de lærte meget i erhvervstræning, og hvorvidt 

arbejdsopgaverne i erhvervstræningen var for svære, har indflydelse på udviklingen i elevernes 

beskæftigelsesparathed. Særligt, hvorvidt eleverne lærte meget i erhvervstræning, har indflydelse.  

Oprindeligt niveau af beskæftigelsesparathed 

Elevernes initiale niveau af beskæftigelsesparathed har en kraftig, negativ betydning for elevernes 

udvikling i beskæftigelsesparathed. Elever, der har et højt niveau af beskæftigelsesparathed, udvikler 

sig med andre ord mindre eller har en negativ udvikling i beskæftigelsesparathed.  

Resultatet kan fortolkes som en form for loftseffekt i den forstand, at der er mindre rum for 

udvikling for elever, der har et højt startniveau. Omvendt har elever, der starter på et lavt niveau af 

beskæftigelsesparathed, større muligheder for forbedring.  

Andre sociale og kompetencer 

Mens det initiale niveau af elevernes beskæftigelsesparathed har stor betydning, er der ingen 

sammenhæng mellem det initiale niveau af de andre non-kognitive kompetencer og udviklingen i 

beskæftigelsesparathed. Til gengæld har elevernes gennemsnitlige udvikling på de non-kognitive 

kompetencer samvittighedsfuldhed, selvkontrol, resiliens og samarbejdsevne væsentlig betydning. 

Særligt udviklingen i selvkontrol er en vigtig faktor. Andre non-kognitive faktorer som selvtillid, 

initiativrighed og selvværd har ikke betydning    



 
  
 
Midtvejsevaluering af Kombineret Ungdomsuddannelse 

93 

 

9. FRAFALD OG OVERGANG TIL UDDANNELSE OG 

ARBEJDSMARKED 
I dette kapitel analyseres frafald og overgang til uddannelse og beskæftigelse. Analyserne viser 

blandt andet, at der er store forskelle mellem udbudsområderne, og det samme gør sig gældende 

mellem erhvervstemaerne. Frafald eller afbrud er, når eleven afbryder uddannelsen uden 

umiddelbart at overgå til uddannelse eller beskæftigelse, mens afstigning er, når eleven afbryder 

uddannelsen før, den er gennemført, men umiddelbart derefter overgår til en ny uddannelse eller til 

beskæftigelse. 

Midtvejsevalueringen viser: 

 Halvdelen (46 pct.) af elevernes frafald sker inden for de første 9 måneder. Det resterende 

frafald er jævnt fordelt over hele uddannelsesperioden. 

 Der er foretaget en grundig statistisk analyse af faktorer, som kan bidrage til at forklare 

årsager til frafald. Analysen viser, at et godt selvoplevet helbred gør eleverne i bedre stand 

til at deltage i undervisningen og derigennem mindsker sandsynligheden for at falde fra. 

Netop elevernes deltagelse i både det sociale og faglige er blandt de vigtigste faktorer i 

forhold til at forstå frafald, jo mere deltagelse desto lavere sandsynlighed for frafald. I 

forlængelse heraf viser analyserne, at positive oplevelser med erhvervstræning, herunder at 

man oplever at få et godt udbytte ud af erhvervstræningen, bidrager til at mindske 

sandsynligheden for frafald. Endelig viser analysen, at elever, der bor hjemme hos deres 

forældre, har mindre sandsynlighed for at falde fra.  

 Eleverne i det joborienterede segment har det laveste frafald, mens de magtesløse og det 

uafklarede mismatch-segment har det største frafald. De magtesløse har ni procentpoint 

højere sandsynlighed for at falde fra end de joborienterede, mens mismatch-segmentet har 

fem procentpoint højere sandsynlighed. De uddannelsesorienteredes og match-segmentets 

frafaldsniveau falder imellem ovennævnte segmenter. 

 På under halvdelen af hjemstedsskolerne er der arrangeret mere formelle udslusningstiltag, 

som eksempelvis brobygning, virksomhedsbesøg og besøg af forskellige 

vejledningsinstanser. Oftest er udslusningsinitiativerne individuelt tilrettelagt. 

 Jobcenter inddrages på godt 6 ud af 10 hjemstedsskoler. Flere tovholdere forklarer, at 

Jobcentret ikke inddrages som standard men kun i de tilfælde, hvor eleven ikke har et ønske 

om videre uddannelse og ikke har fundet beskæftigelse. Flere tovholdere fortalte ligeledes, 

at det er svært at etablere et samarbejde med Jobcentret, da Jobcentrets organisering flere 

steder ikke tillader, at der kan etableres kontakt til en specifik kontaktperson, men at alle 

henvendelser skal gå gennem Jobcentrets hovednummer. 

 Ved målingen den 22. januar 2018 over elever, der er optaget i august 2015, havde 303 

elever (34 pct.) gennemført KUU med et uddannelsesbevis, mens 101 elever (11 pct.) har 

gennemført med et kompetencebevis. På tværs af udbudsområderne er der stor forskel på, 

hvad eleverne udsluses til. KUU Aalborg/Himmerland har den laveste andel af elever, der 
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afslutter deres KUU – i alt udsluses 29 pct. positivt. Anderledes ser det ud i KUU Syd- og 

Midtfyn, hvor 33 pct. afstiger til anden uddannelse eller beskæftigelse, mens 63 pct. 

gennemfører KUU. Dermed er udslusningen positiv for 96 pct. i dette område for eleverne, 

der startede på KUU i august 2015. På tværs af alle 19 tovholderområder udsluses 65 pct. 

positivt.  

 Som forventet er andelen af elever, der er uden for uddannelse eller beskæftigelse efter 

KUU størst blandt de elever, som har afbrudt deres uddannelsesforløb negativt (50 pct.). Der 

er ikke nogen signifikant forskel på andelen af elever, der har afsluttet KUU med et 

uddannelsesbevis og elever, der afstiger til anden uddannelse eller beskæftigelse i forhold 

til, om de i dag er uden for uddannelse eller i beskæftigelse (20-21 pct.). Elever, der har 

afsluttet KUU med et kompetencebevis, er i lidt højere grad uden for uddannelse eller 

beskæftigelse (34 pct.).  

 Elever, der afstiger til anden uddannelse eller beskæftigelse i den første periode af 

uddannelsen, fortsætter primært i beskæftigelse, mens dem, der afstiger i slutningen af 

uddannelsens periode, fortsætter i anden uddannelse. 

 70 pct. af eleverne oplever, at det de lærte og den erfaring de fik ved at være i 

erhvervstræning, er det noget som de bruger i dag. 

 HVORNÅR SKER ELEVERNES FRAFALD? 

Godt en tredjedel af dem der er startet på KUU har afbrudt uddannelsen. Årsagen til afbrud 

indrapporteres til STIL via KUU-portalen. Årsagerne til at stoppe uddannelsen før den er gennemført 

kan være både positive (afstigning) og negative (afbrud). Når en elev afstiger uddannelsen 

påbegynder de umiddelbart efter en anden uddannelse eller kommer i beskæftigelse. Og når en elev 

afbryder uddannelsen, påbegynder vedkommende ikke umiddelbart en ny aktivitet. Årsagen hertil 

kan være bortvisning fra uddannelsen, eleven er flyttet til anden kommune, for højt fravær, fortrudt 

uddannelsesvalg, ikke startet, sygdom, at eleven ikke er uddannelsesparat eller kan kontaktes.  

Knap halvdelen af det samlede antal afbrud sker inden for de første 9 måneder fra eleven er startet 

på uddannelsen (48 pct.), hvoraf størstedelen af afbruddene sker mellem 4 og 9 måneder efter start 

på KUU (40 pct.). Dette peger derfor på, at indsatser i forhold til at fastholde de unge særligt bør 

fokuseres elevens første tid på uddannelsen, da risikoen for at falde fra er størst her.  
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Figur 49: Andel elever, der af negativårsag har afbrudt deres KUU-forløb i forhold til hvor længe, de har gået på KUU 

 
Kilde: KUU-portalen udtræk fra 27/04/2017, 06/09/2016, 11/09/2017 og 22/01/2018. N = 1.382.  

 

 ÅRSAGER TIL FRAFALD  

Til at belyse årsagerne til frafald på KUU er der foretaget en statistisk analyse.7 Resultaterne 

præsenteres i det følgende. Der kommenteres som udgangspunkt kun på variable, der har betydning 

for frafald.  

Figuren nedenfor giver et overblik over de forhold, som har betydning for frafald. Figuren skal læses 

fra venstre mod højre. Kolonnen til venstre oplister de baggrundsfaktorerne. Resultaterne indikerer, 

at baggrundsfaktorerne påvirker sandsynligheden for at falde fra ved at påvirke faktorer under 

uddannelsen, som ses i den midterste kolonne. Eksempelvis indikerer modellen, at elever i det 

uafklarede mismatch-segment har større risiko for at falde fra, fordi deres svagere personlige og 

sociale kompetencer giver dem dårlige forudsætninger for at gennemføre. Den eneste undtagelse af 

elevernes gennemsnit i dansk i folkeskolen, hvor resultaterne indikerer, at det påvirker 

sandsynligheden for frafald direkte.  

                                                           

7 Analysen er en multipel logistisk regression. Frafaldsvariablen kan tage to værdier: 1 (frafalden) og 0 (Ikke 
frafalden: Både igangværende elever og elever, som har afbrudt forløbet med en ’positiv’ årsag). Hvor vidt 
frafald anses som negativt eller positivt, er kodet med udgangspunkt i KUU-portalens årsagsangivelser. I alt 
indgår 40 variable i analysen. Regressionerne er estimeret i 8 modeller. Model 1 inddrager udelukkende 
baggrundsfaktorer, mens de følgende modeller løbende tilføjer nye variable efter, hvornår variablene 
tidsmæssigt antages at påvirke sandsynligheden for at falde fra. De samlede resultater af 
regressionsanalyserne kan findes i bilag 3. 
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Figur 50: Faktorer, der forklarer frafald på Kombineret Ungdomsuddannelse 

 

9.2.1 Forklaring af baggrundsfaktorers effekt på frafald 

Nedenfor gennemgås effekten af baggrundsfaktorerne angivet i Figur 50 ovenfor.  

Køn 

Mænd er generelt mere tilbøjelige til at falde fra end kvinder. Mænds sandsynlighed for at falde fra 

er således gennemsnitligt 7 procentpoint højere end kvinder. Modellen indikerer, at det højere 

frafald delvist skyldes, at mænd får et mindre udbytte af erhvervstræningen end kvinder.   

Selvoplevet helbred 

Et bedre selvoplevet helbred medfører mindre risiko for frafald. Helbred forklarer således ikke kun 

udviklinger i beskæftigelsesparathed, men også frafald. Sandsynligheden for frafald er 

gennemsnitligt 4 procentpoint højere for dem, der svarer, at de har et ’mindre godt’ helbred i 

forhold til dem, der svarer, at de har et ’vældig godt’ helbred. Personer, der har et dårligt helbred, 

deltager endvidere mindre i timerne og har derfor større sandsynlighed for at falde fra.  

Bor sammen med forældre 

Resultaterne viser en væsentlig betydning for frafald af at bo hos forældrene. Elever der bor 

sammen med deres forældre, har ca. otte procentpoint mindre sandsynlighed for at falde fra end 

elever, som ikke bor sammen med deres forældre.  

Segment 

Særligt tre segmenter adskiller sig. Eleverne i det joborienterede segment har det laveste frafald, 

mens de magtesløse og det uafklarede mismatch-segment har det største frafald. De magtesløse har 
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ni procentpoint højere sandsynlighed for at falde fra end de joborienterede, mens mismatch-

segmentet har fem procentpoint højere sandsynlighed. De uddannelsesorienteredes og match-

segmentets frafaldsniveau falder imellem ovennævnte segmenter.  

Sociale og personlige kompetencer 

Elevernes selvtillid og beskæftigelsesparathed ved uddannelsens start mindsker sandsynligheden for 

at falde fra. Elevernes udvikling i de personlige og sociale kompetencer synes ikke at påvirke 

sandsynligheden for frafald. 

Deltagelse  

Eleverne deltagelse i undervisningen er en af de væsentligste faktorer i forhold til at undgå frafald. 

Der synes at være en generel deltagelseseffekt i form af både faglig og social deltagelse, som har en 

positiv betydning. Jo højere grad eleverne er enige i udsagnene Jeg deltager ofte i de sociale 

arrangementer på uddannelsen og Jeg deltager aktivt i undervisningen, des lavere er 

sandsynligheden for at falde fra.  

Det er dog i særlig grad fremmøde til undervisning, der er vigtig. Således er sandsynligheden for 

frafald blandt elever, der erklærer sig helt enige i udsagnet Jeg møder op til alle timer, næsten 8 

procentpoint lavere end dem, der hverken er enige eller uenige i udsagnet.   

Erhvervstræning 

Resultaterne viser, at elevernes generelle opfattelse af erhvervstræningsforløbet har væsentlig 

betydning for sandsynligheden for at falde fra. Både opfattelsen af arbejdsopgavernes 

sværhedsgrad, og hvor vidt opgaverne opfattes som spændende, har betydning. Det er dog særligt 

elevernes opfattelse af det læringsmæssige udbytte, der spiller en rolle i forhold til frafald. 

Sandsynligheden for at falde fra er syv procentpoint højere for dem, der hverken er enige eller 

uenige på udsagnet Jeg lærte meget, mens jeg var i erhvervstræning end hos dem, der erklærer sig 

helt enige.  

 UDSLUSNING 

Dette afsnit beskriver udslusningsprocessen, som eleverne er igennem i den sidste del af deres 

uddannelse. Både ved at opgøre hvor mange elever, der har gennemført med uddannelses- og 

kompetencebevis, men afdækker også tiltag og procedurer, som benyttes til at sikre en god 

overgang til videre uddannelse eller beskæftigelse. 

9.3.1 Udslusningsprocessen 

Udslusningsprocessen er i bekendtgørelsen af KUU ikke en fast defineret størrelse. Derfor er der 

også meget forskellig udslusningspraksis rundt omkring i landet på de forskellige hjemstedsskoler. 

Nogle steder er udslusningsprocessen organisatorisk beskrevet og skemalagt, mens den andre steder 

udføres mere ad hoc. Det er ligeledes forskelligt, hvornår elevens kontaktlærer begynder at tale med 

eleverne om, hvad der skal ske efter KUU, samt hvordan elevens afklaring og overgang bedst 
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understøttes. Langt de fleste hjemstedsskoler begynder at arbejde med et fokus på overgang og 

udslusning på uddannelsens 3. eller 4. del. Mange tovholdere fremhæver, at det er vigtigt at 

italesætte, at KUU stopper og er en trædesten til videre uddannelse eller beskæftigelse. 

Elevernes kontaktperson spiller en stor rolle i forhold til udslusningsprocessen. Det er 

kontaktpersonerne som arbejder med forløbsplanerne sammen med eleverne, og som samarbejder 

med UU omkring elevens uddannelsesplan. På under halvdelen af hjemstedsskolerne er der 

arrangeret mere formelle udslusningstiltag, som eksempelvis brobygning, virksomhedsbesøg og 

besøg af forskellige vejledningsinstanser. Oftest er udslusningsinitiativerne individuelt tilrettelagt, 

hvor elevens kontaktperson i samarbejde med eleven hjælper eleven med eksempelvis indskrivning 

på videre uddannelse, deltagelse eller henvisning til møder med studievejledningen på 

erhvervsuddannelser, formelle krav og kontrakter ifm. opstart i beskæftigelse og lignende. 

Derudover fremhæver tovholderne, at samarbejdet med UU omkring udslusning har stor betydning. 

Det fremhæves især, at det er vigtigt at inddrage UU tidligt, når eleverne på de sidste dele af KUU 

endnu ikke er afklarede om deres videre uddannelsesvej. Ligesom det er tilfældet med 

visitationsprocessen er der stor variation i, hvor godt samarbejdet er mellem UU, hjemstedsskolerne 

og tovholder i forbindelse med overgangen fra KUU. 

Det er især møder med eleven om fremtidsplaner, besøg på uddannelsesinstitutioner og 

virksomheder og møder med UU, der er de oftest benyttede tiltag i forbindelse med udslusning. 

Jobcenter inddrages på godt 6 ud af 10 hjemstedsskoler. Flere tovholdere forklarer, at Jobcentret 

ikke inddrages som standard, men kun i de tilfælde hvor eleven ikke har et ønske om videre 

uddannelse og ikke har fundet beskæftigelse. Flere tovholdere fortalte ligeledes, at det er svært at 

etablere et samarbejde med Jobcentret, da Jobcentrets organisering flere steder ikke tillader, at der 

kan etableres kontakt til en specifik kontaktperson, men at alle henvendelser skal gå gennem 

Jobcentrets hovednummer.  

Figur 51: Benyttelse af tiltag til udslusning fra KUU 

 
Kilde: Survey blandt hjemstedsskolerne. N=69-72 (Andet, N = 36). 
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9.3.2 Gennemførelse med uddannelses- eller kompetencebevis 

Eleverne på KUU har mulighed for at afslutte deres uddannelsesforløb med et uddannelsesbevis, 

som gives til elever, der består to fag på D-niveau. Derudover har eleverne også mulighed for at 

gennemføre uddannelsen med kompetencebevis, der beskriver, elevens opnåede kompetencer i 

løbet af uddannelsesforløbet.  

Ved målingen den 22. januar 2018 over elever, der er optaget i august 2015, havde 303 elever (34 

pct.) gennemført KUU med et uddannelsesbevis, mens 101 elever (11 pct.) har gennemført med et 

kompetencebevis.  

På tværs af udbudsområderne er der stor forskel på, hvad eleverne udsluses til. Udslusning beskrives 

nærmere i tabellen nedenfor. KUU Aalborg/Himmerland har den laveste andel af elever, der 

afslutter deres KUU-forløb positivt – dvs. gennemfører med uddannelses- eller kompetencebevis 

eller afstiger til anden uddannelse eller beskæftigelse. I alt udsluses 29 pct. herfra positivt. 

Anderledes ser det ud i tovholderområdet KUU Syd- og Midtfyn, hvor 33 pct. afstiger til anden 

uddannelse eller beskæftigelse, mens 63 pct. gennemfører KUU. Dermed er udslusningen positiv for 

96 pct. i dette område for eleverne, der startede på KUU i august 2015. På tværs af alle 19 

tovholderområder udsluses 65 pct. positivt.  
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Figur 52: Udslusning per 22/01/2018 opgjort efter tovholderområde for elever optaget august 2015 

 
Kilde: KUU-portalen (data per 22/01/2018).  

Ved at kigge nærmere på afbrudsårsagerne ses ligeledes en stor forskel på tværs af 

tovholderområderne. Figur 53 nedenfor opdeler afbrud i positive (afstigning til uddannelse eller 

arbejde) og negative (afbrud). I KUU Syd- og Midtfyn er det kun 10 pct. af alle afbrud, der er 

negative, hvilket dog også er langt under gennemsnittet på ca. 67 pct. på tværs af de 19 

tovholderområder. I KUU Aarhus er 89 pct. af alle afbrud negative. For et område som KUU Aarhus 

gælder det dog også, at antallet af afbrud generelt er lavt (19 elever), og derfor svarer de 89 pct. 

reelt set til et lille antal elever i faktiske tal (17 elever). Som tidligere beskrevet, er der også elever, 

der optages på KUU, men som aldrig møder op eller i nogle tilfælde kun i få dage.   
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Figur 53: Andel positive og negative afbrud per 22/01/2018 for elever optaget august 2015 

 
Kilde: KUU-portalen (data per 22/01/2018). Positive afbrud er elever, der er skiftet til anden uddannelse, og elever der er 

kommet i beskæftigelse før uddannelsens afslutning, mens negative afbrud er øvrige afbrudsårsager registreret i KUU-

portalen.  

Der ses også en betydelig forskel i udslusningen på tværs af erhvervstemaerne. Figur 54 nedenfor 

viser, hvordan udslusningen fordeler sig mellem afbrud, afstigning til uddannelse eller beskæftigelse 

samt gennemført med uddannelses- eller kompetencebevis på tværs af 11 erhvervstemaer. 

Flest elever fra de tre temaer Handel og kundeservice, Innovation og produktudvikling samt Turisme, 

kultur og fritid udsluses positivt til anden uddannelse eller beskæftigelse eller gennemfører. Dog er 

der en stor andel (29 pct.) på erhvervstemaet Innovation og produktudvikling, der gennemfører med 

et kompetencebevis.  

Særligt på erhvervstemaet Jordbrug, skovbrug og fiskeri udsluses elever til anden uddannelse eller 

beskæftigelse (46 pct.). Knap halvdelen af eleverne på det erhvervstema har dermed succes i forhold 
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elever fra erhvervstemaet Motor og mekanik afbrudt deres uddannelsesforløb grundet de negative 

årsager (45 pct.). Dog er temaet også baseret på et lille elevgrundlag, hvorfor resultaterne skal 

fortolkes varsomt. 

Figur 54: Udslusning per 22/01/2018 opgjort efter erhvervstema for elever optaget august 2015 

 
Kilde: KUU-portalen (data per 22/01/2018).  
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erhvervsrettede fokus, som KUU har med mange dage i erhvervstræning og flere erhvervsrettede 

fag, er et vigtigt element i forhold til at motivere og afklare eleverne til videre uddannelse. Enkelte 

steder ser tovholderne i højere grad KUU som en uddannelse til beskæftigelse, men det er i højere 

grad baseret på refleksioner over, at sammenhængen mellem erhvervstemaer og beskæftigelse er 

stærkere end den lokale sammenhæng til uddannelse. Flere har også reflekteret over, at et 

beskæftigelsesrettet fokus for nogle elever er nødvendigt, i forhold til at modne eleverne til 

uddannelse senere i livet. 

72 pct. af hjemstedsskolerne vurderer, at KUU elevernes mulighed for at komme i uddannelse er 

gode eller meget gode, mens 43 pct. vurderer, at det samme gør sig gældende for eleverne mulighed 

for at komme i beskæftigelse. 

Figur 55: Vurdering af KUU elevernes mulighed for at komme i uddannelse og beskæftigelse 

 
Kilde: Survey blandt hjemstedsskolerne, 2017. N=72-73. 

Hjemstedsskolerne vurderer endvidere, at omkring halvdelen (46 pct.) af de KUU elever som 

gennemfører fortsætter i ordinær uddannelse, mens 17 pct. fortsætter i ordinær beskæftigelse på 

fuld- eller deltid.  
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Figur 56: Hjemstedsskolernes vurdering af de fuldførte KUU elevers uddannelsesposition 

 
Kilde: Survey blandt hjemstedsskolerne, 2017. N=75. 

Ifølge hjemstedsskolernes vurdering er omkring halvdelen af de færdiggjorte KUU elever fortsat i 

ordinær uddannelse. Yderligere vurderer hjemstedsskolerne, at ca. 14 pct. er i en anden form for 

uddannelse. På samme måde som forrige figur lægges der større vægt på uddannelse end 

beskæftigelse. 
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Figur 57: Hvad laver du i dag? opgjort efter elevernes status per 22/01/2018 

 
Kilde: Survey blandt elever og KUU-portal (data fra KUU-portal per 22/01/2018). Spørgsmål anvendt fra elevsurvey: 

”Hvad laver du nu?”. Variabel anvendt fra KUU-portal: ”Student_status”. Inkluderet i kategorien ”Uden for uddannelse 

eller arbejdsmarkedet” er: ”Søger arbejde”, ”Barsel”, ”Ressourceforløb”, ”Jeg laver ikke noget lige nu”, ”Andet”, 

”Sygemeldt”, ”Aktivering/kontanthjælp/uddannelseshjælp” og ”Praktik”.   

Figur 58 viser den udvikling i afbrud, afstigning til anden uddannelse og gennemførelse hen over et 

to årigt forløb under inddragelse af alle tilgængelige data. Figuren er med til at belyse hvad eleverne 

laver efter, de er stoppet på KUU. Det ses, at andelen af elever, der har afbrudt KUU og 

efterfølgende er uden for uddannelse eller beskæftigelse, er stigende med antallet af måneder efter 

starttidspunktet på KUU, om end andelen falder en smule igen omkring 2 år efter starttidspunktet. 

Om dette er en reel tendens eller det blot skyldes, at elever, der har afbrudt tidligt i forløbet ofte 

også er dem, der har haft længst tid til at komme i gang med noget andet, kan data ikke belyse.  

Derudover er andelen af elever, der fortsætter i anden uddannelse stigende over tid for de elever, 

der afstiger til anden uddannelse eller beskæftigelse, mens andelen der fortsætter i beskæftigelse er 

faldende over tid. Tendensen er dermed, at de elever, der afstiger til anden uddannelse eller 

beskæftigelse i den første periode af uddannelsen, primært fortsætter i beskæftigelse, mens dem 

der afstiger i slutningen af uddannelsens periode, fortsætter i anden uddannelse.  
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Figur 58: Udvikling i afbrud og afstigning til anden uddannelse efter optagelsestidspunkt 

 

Kilde: KUU-portalen (data per 22/01/2018, 11/09/2017, 06/09/2016 samt 27/04/2016). Elever, hvis status er opgivet 

som ukendt, er udeladt af beregningerne og figuren, således at gennemført, i gang og afbrudt summer til 100 pct. Note: 

I udtræk fra KUU-portalen er der kun i data per 22/01/2018 muligt at identificere elever, der har afsluttet med et 

kompetencebevis. Disse opgøres gennem rapporten som gennemført, mens de i KUU-portalens data anføres som 

”afbrudt”.   

Ligesom det tidligere er belyst, at antallet af optag varierer over de forskellige erhvervstemaer, er 

der også stor forskel på, hvad eleverne vælger at lave efter de har afsluttet KUU på tværs af 

erhvervstemaerne. Erhvervstemaet Turisme, kultur og fritid har således den laveste andel af elever, 

der efter KUU ikke er under uddannelse eller i beskæftigelse (14 pct.), og den største andel af elever, 

der fortsætter i uddannelse (71 pct.). Omvendt fortsætter ingen af eleverne fra erhvervstemaet 

Service og transport i uddannelse, men her har mange elever stor succes med at fortsætte i 

beskæftigelse (80 pct.). Særligt mange elever, der har været optaget på erhvervstemaet 

Kommunikation og medier, starter ikke på en ny uddannelse eller kommer i beskæftigelse (56 pct.).  
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Figur 59: Hvad laver du i dag? opgjort efter erhvervstema per 11/9/2017 

 
Kilde: Survey blandt elever og KUU-portal (data fra KUU-portal per 11/9/2017, der er merget sammen med data fra 

elevsurvey). Spørgsmål anvendt fra elevsurvey: ”Hvad laver du nu?”. Variabel anvendt fra KUU-portal: 

”c_Erhvervstema”. Inkluderet i kategorien ”Uden for uddannelse eller arbejdsmarkedet” er: ”Søger arbejde”, ”Barsel”, 

”Ressourceforløb”, ”Jeg laver ikke noget lige nu”, ”Andet”, ”Sygemeldt” og 

”Aktivering/kontanthjælp/uddannelseshjælp”. Note: erhvervstemaerne ”Motor og mekanik”, ”Miljø og genbrug” samt 

”Jordbrug, skovbrug og fiskeri” er udeladt af figuren, idet N<10 for disse.  

 

For temaet Handel og kundeservice er det 23 pct. Det er eleverne på erhvervstemaet Børn, unge og 

ældre, der er mest enige i, at de i dag bruger det, de har lært. 51 pct. siger således, at de i meget høj 

grad eller høj grad bruger det, de har lært og den erfaring de har fået ved at være i erhvervstræning.  
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Figur 60: De optagne elevers svar på spørgsmålet: Det du lærte og den erfaring du fik ved at være i erhvervstræning, er 
det noget som du bruger i dag? per erhvervstema 

 
Kilde: Ekstra survey efteråret 2017 blandt elever optaget på KUU.  

Note: totalen er et gennemsnit af alle erhvervstemaer hvor n>5, mens specifikke temaer kun er vist i figuren, hvis n>20.  
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