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Baggrund 

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UUR) gør årligt status på uddannelsesområdet i Randers for 
de unge i alderen 15-24 år. Denne status er inddelt i fire afsnit, der adresserer områder af særlig interesse 
for den lokale ungeindsats:  
 

1. Uddannelsesniveauet for 18-24 årige. Formålet er at belyse, hvordan de unge i Randers placerer 
sig i forhold til den landspolitiske målsætning om, at mindst 90% af de unge skal gennemføre en 
ungdomsuddannelse. 

2. Afgangselevernes uddannelsesvalg. Her følges op på både de nationale og lokale måltal for 
søgningen til erhvervs- og gymnasieuddannelserne.  

3. Unge under 18 år. Da der er en særlig lovgivningsmæssig forpligtelse for at følge de unge under 18 
år uden uddannelse, sættes her fokus på, hvordan målgruppen placerer sig i uddannelsesbilledet. 

4. Forberedende Ungdomsuddannelse (FGU). Her sættes fokus på effekten af FGU i forhold til at 
hjælpe unge i uddannelse eller beskæftigelse to år efter institutionen blev etableret i august 2019. 

 
I nedenstående præsenteres datamateriale udarbejdet af UU Randers, suppleret med materiale fra 
Undervisningsministeriet. De fleste data er trukket i oktober 2021, da det erfaringsmæssigt er det tidspunkt 
på uddannelsesåret, der er de færreste bevægelser mellem uddannelserne. 
 
Ad. 1 Uddannelsesniveauet for 18-24 årige 
 
Danmark har en uddannelsespolitisk målsætning om, at i 2030 skal  
 

 Mindst 90% af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse 

 Andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være 
halveret.  

Undervisningsministeriet anvender den såkaldte profilmodel til at måle op i mod 90%-målsætningen. 
Modellen vurderer, hvor stor en andel af en ungdomsårgang forventes at have taget en 
ungdomsuddannelse otte år efter 9. klasse og foretager således en fremskrivning af forventningerne til en 
given årgang.  
 
Seneste fremskrivning baserer sig på årgang 2019 og det fremgår, at det forventes at 85,4% af de unge i 
Randers vil have gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årige, hvilket er lidt højere end 



landsgennemsnittet på 84,8%. Altså en indikation på, at Randers er godt med i forhold til landsudviklingen, 
men fortsat har et stykke vej til at nå 90%-målsætningen.  
 
Da modellen jo ikke forholder sig til det faktiske aktuelle uddannelsesniveau blandt unge i Randers, har UU 
indhentet data på unge i alderen 18-24 år med bopæl i Randers Kommune i pr. oktober 2021 og her 
fordeler de unge sig som følgende:  
 
Gennemført uddannelse:  52%  
I gang med uddannelse:  28%  
Offentlig forsørgelse:  6%  
Ufaglært arbejde:  8% 
FGU el. anden udd.:  4%  
Andet (bl.a. udlændinge):  2%  
 
Det skal bemærkes, at UU ikke har mulighed for at indhente data på de unge, der er fraflyttet kommunen 
efter afsluttet grundskole/ungdomsuddannelse for eksempelvis at videreuddanne sig, så de indgår ikke i 
oversigten. Uanset dette forbehold viser data altså, at 80% af de unge 18-24 årige med bopæl i kommunen 
enten har afsluttet eller er i gang med en uddannelse.  
 
Dermed udestår fortsat en opgave med at nå 90%-målsætningen og i den henseende har den kommunale 
ungeindsats stor opmærksomhed på at understøtte FGU-elever samt unge på offentlig forsørgelse i at 
påbegynde og gennemføre en uddannelse.  
 
Samtidig med at der således arbejdes på at få flere unge i gang med uddannelse, er der i regi af den nyligt 
indgåede Garantiskoleaftale også et tæt samarbejde mellem UUR og de lokale uddannelsesinstitutioner om 
at mindske frafald og omvalg blandt de unge, der allerede i gang med uddannelse.    
 
Afgangselevernes uddannelsesvalg 2021 
 
Målsætningen om, at 30% af afgangseleverne skal søge EUD i 2025, er udfordret både på landsplan og 
lokalt i Randers. Undervisningsministeriet opgør afgangselevernes årlige søgetal umiddelbart efter 
ansøgningsfristen 1. marts og den viser, at søgningen er stagneret og i 2021 er på 19,9% på landsplan, mens 
tallet i Randers er lidt højere på 21,8%. I 2019 og 2020 var søgetallene i Randers op henholdsvis 22,8% og 
20,1%, så det ser ud til, at søgningen også er stagneret i Randers om end på et lidt højere niveau end 
landstallene.  
 
Som supplement har UU opgjort afgangselevernes uddannelsesstatus i oktober 2021, for at tage højde for 
de første par måneders frafald og omvalg. De kan læses i sidste kolonne i nedenstående tabel: 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel: uddannelsesstatus oktober 2021 
 

Uddannelse Danmark Randers Oktober-status i Randers 
EUD 19,9% 21,8% 20,7% 



Uddannelse Danmark Randers Oktober-status i Randers 
GYM 72,1% 70,6% 70,1% 
Andet 8,0% 7,6% 9,2% 

 
Både nationalt og lokalt har spørgsmålet om en øget EUD-søgningen været et tema igennem flere år og 
desværre ses der ikke kommuner, der for alvor har formået at ændre de unges søgemønstre.  
 
Børn- og skole forvaltningen har igennem flere år haft aktiviteter og tiltag (udover den almindelige 
uddannelsesvejledning og introduktionskurser/brobygning), der har til formål at udfordre afgangselevernes 
uddannelsesvalg og øge EUD-søgningen. I overskriftsform drejer det sig aktuelt om:  
 

 Valgfagsforløb i samarbejde med erhvervsuddannelserne på 7. og 8. årgang 

 Transportable Escape rooms som tilbud til 6. og 7. Årgang 

 Virksomhedsuger/praktik på 8. årgang 

 Skills-stafet på 8. årgang 

 Besøg af rollemodeller på 9. årgang 

 EUD10 på 10. årgang 

 EUD-cationday på Tradium for lærerne 

Desuden er der i 2021 og 2022 afsat ½ mio. kr. pr. år til en arbejdsgruppe af fagprofessionelle, tæt på 
praksis, som sammen med unge fra målgruppen skal afprøve nye erfaringer med forsøg på forskellige 
skoler. Arbejdsgruppen er blevet forsinket pga. corona-nedlukningen, og forventes at orientere skole- og 
uddannelsesudvalget om påtænkte prøvehandlinger inden årsskiftet. De faktiske prøvehandlinger forventes 
iværksat i 2022.   
 
Ad. 3. Unge under 18 år 

 
Af lov om kommunal ungeindsats fremgår, at unge 15-17 årige har pligt til at være i uddannelse, 
beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de gennemfører en uddannelse. UU følger således op 
på unge, der ikke er i gang eller frafalder en uddannelse/arbejde og har i perioden fra januar til oktober 
2021 haft kontakt til 108 unge, hvoraf 86% af dem var i gang med uddannelse eller andet relevant tilbud 
senest 30 dage frafald.  
 
Denne indsats har således haft udmærket effekt og medvirker til, at den altovervejende del af de unge 
under 18 år er i gang og i positiv udvikling. Data fra oktober 2021, for den samlede gruppe unge i alderen 
15-17 år med bopæl i Randers, underbygger dette og viser, at de i alt 3623 unge fordelte sig på følgende 
aktiviteter:  
 
Grundskole:    51% 
Gymnasiale uddannelser:   36% 
Erhvervsuddannelser:  9% 
Forberedende aktivitet*:  4% 



 
*denne gruppe unge fordeler sig på følgende underaktiviteter: FGU 38%, UU-samtaleforløb 27%, arbejde 
26% og andre uddannelser 9%) 
 
Ad. 4. Forberedende Grunduddannelse (FGU) 

I august i år var det to år siden den forberedende grunduddannelse havde sit første elevoptag. I Randers 
hedder institutionen FGU Østjylland, har hovedkontor i Randers og dækker kommunerne Favrskov, Nord- 
og Syddjurs samt Randers.  
 
FGU’s målgruppe er unge under 25 år, som ikke er omfattet af undervisningspligten, og ikke har 
gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og ikke er i beskæftigelse, og som har behov for en 
særlig forberedende indsats for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. 
 
FGU har haft en udfordrende start som institution, da de på kort tid i 2019 skulle fusionere en række 
skoleformer og medarbejdere ind en ny uddannelse. Herudover skulle de orientere sig i forhold til 
forsinkede vejledninger og fagbilag fra ministeriet og endvidere håndtere en mangelfuld IT-understøttelse. 
Herefter fulgte corona-nedlukningen. 
 
Ikke desto mindre er det vigtigt at forholde sig til FGU’s evne til at hjælpe deres elever i uddannelse og 
arbejde. Da et FGU-forløb maksimalt må have en varighed på to år, er det nu første mulighed for at se på 
indsatsen i det perspektiv.  
 
Man kan måle udslusningseffekten på mange forskellige måder og perioder.  I samråd med de øvrige 6-
byer, har UU trukket data på de elever, der har gået på FGU i skoleåret 2020/21. Der ses således både på 
elever, der har gået på uddannelsen siden 2019 og fortsat går der og på de elever, der blev optaget i løbet 
af sidste skoleår. Der er foretaget datatræk på aktivitetsstatus for elevgruppen pr. 29.9. 2021 og det 
fremgår af nedenstående tabel 1 (inkl. elever der fortsat går på FGU) og tabel 2 (udelukkende elever, der 
ikke længere går på FGU) 
 

Tabel 1: Aktivitet 29.9. 2021 Antal Procent 
EUD 77 17% 
GYM 25 5% 
Anden uddannelse 25 5% 
Arbejde 65 14% 
FGU fortsat 148 32% 
Offentlig forsørgelse 91 20% 
Andet  32 7% 
Total 463 100% 

 
 

Tabel 2: Udslusning pr. 29.9. 2021 Antal Procent 
EUD 77 24% 
GYM 25 8% 
Anden uddannelse 25 8% 
Arbejde 65 21% 
Offentlig forsørgelse 91 29% 
Andet  32 10% 



Tabel 2: Udslusning pr. 29.9. 2021 Antal Procent 
Total 315 100% 

 
Samlet for skoleåret 2020/21 har FGU således en udslusning jf. tabel 2 på 61% i uddannelse/arbejde, 29% 
på uddannelseshjælp og 10% andet. 
 
Undervisningsministeriet har endnu ikke tilvejebragt datamateriale, der kan understøtte en lokal vurdering 
af udslusningseffekten på FGU-Østjylland. Man har heller ikke i andet materiale om FGU forholdt sig til, 
hvordan indsatsen skal vurderes. Derfor er det aftalt mellem 6-byerne, at de alle udarbejder og udveksler 
samme ovenstående datatræk. Det forventes at være klar til sammenligning i slutningen af oktober.  
 
Ligeledes har lederne i UU og/eller de kommunale ungeindsatser i FGU Østjyllands dækningsområde i 
samarbejde med FGU Østjyllands direktør aftalt samme fremgangsmåde med henblik på at lade det udgøre 
datagrundlaget for en fremtidig fælles benchmarking. Målet er at præsentere denne fælles benchmarking 
på en fælles konference for FGU’s bestyrelse og de relevante politiske udvalg fra de fire kommuner til 
foråret 2022.  
 
Der vil således blive arbejdet videre med at styrke datagrundlaget for en sådan benchmarking i de 
kommende måneder, og som en del af dette vil også indgå nøgletal om elevernes baggrund. Nedenfor 
følger et par af disse centrale nøgletal om de ovenfor anførte FGU-elever:   
 

 Aldersgennemsnittet er 19,6 år for eleverne i Randers.  
 Kønsfordelingen viser, at der er flest drenge (58%) og lidt færre piger (42%).  
 Flertallet går på PGU-linjen (62 %), mens AGU-linjen har næstflest (20 %) og EGU færrest (9 %). 

Resten er enten i gang som FGU-lærlinge eller med afsøgningsforløb. 
 Andelen af unge med andet statsborgerskab end dansk er på 16% og er højere end den samlede 

population af unge med 9%.  
 
Ser man endvidere på de unges baggrund fra grundskolen ses det, at 26% af FGU-eleverne har gået enten 
på specialskole, i specialklasse eller i Ungdomsskolens heltidsundervisning. Dette er relevant, da denne 
målgruppe er ofte kendetegnet ved at have komplekse udfordringer, der kræver et særligt rummeligt 
undervisningsmiljø.  
 
FGU har til opgave at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor der er plads til elever med forskellige 
forudsætninger, ønsker og behov. Ifølge Undervisningsministeriets hjemmeside betyder det bl.a., at 
”skolen skal arbejde med tydelige strukturer, rytmer og forventninger samt rammesættende lærere”.  
 
Det inkluderende miljø er helt centralt, når man arbejder med FGU’s målgruppe og det gælder særligt for 
den del af gruppen, der kommer fra specialområdet i Grundskolen. Det er en opgave, som FGU Østjylland 
generelt har stor fokus på og betyder også specifikt, at der efter opstart i august 2021 er iværksat flere 
særlige tiltag for at kunne rumme flere elever i den målgruppe. Det drejer sig bl.a. om et tilbud kaldet FGU 
Flex, hvor udvalgte elever har mulighed for at følge hele eller dele af undervisningen online, hvis de har 
udfordringer med at indgå i det sociale fællesskab. Ligeledes er der også etableret en indsats kaldet FGU+, 
hvor der er tilført ekstra medarbejderressourcer til at støtte de allermest sårbare og kognitivt udfordrede 
elever. Der følges løbende op på disse indsatser og gøres status med udgangen af det igangværende 
skoleår.     
 


