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Hvordan får vi flere unge til at vælge 
en erhvervsuddannelse?



3-cifret 
milliardbeløb
Kilde: Trygfonden



76.600
Ingen job / uddannelse

Kilde: https://www.ae.dk/analyse/2021-11-15-29-aarige-76600-er-uden-uddannelse-og-arbejde

15-29 årige

https://www.ae.dk/analyse/2021-11-15-29-aarige-76600-er-uden-uddannelse-og-arbejde


Hver 10. dreng 
tager ingen anden 
uddannelse end 9.kl



af mænd mellem 25-29 år som ikke har

bestået matematik                      
i folkeskolen

har en 
dom

40%

Kilde: Danmarks Statistik & Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2012 - 2016



Over DOBBELT  
special-
undervisning

så mange drenge modtager



Drengene halter efter pigerne i                                                                                              

4 ud af 5 fag
Kilde: Danmarks Statistik & Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2012 - 2016



LØKKEFONDENS FOKUS
• Sætte fokus på Danmarks drengeproblem

• Levere saglige og gennemprøvede løsninger, der kan inspirere til generelle 
forandringer af vores skoler og samfund

Hvad er det LøkkeFonden gør?
Ruster og motiverer drengene à uddannelse / arbejde 

Hvordan gør LøkkeFonden gør det? 
• Styrker motivation, lærelyst, faglighed og/eller personlighed
• Skaber synlighed omkring drengeproblemet, så bevidstheden om 

behovet for handling styrkes i befolkningen  



UDBREDELSE

VORES PROJEKTER



STADIG FÆRRE UNGE FULDFØRER EN ERHVERVSUDDANNELSE



STORT PROBLEM

• Arbejderbevægelsens Erhvervsråds à 2030 …kommer til at mangle 99.000 faglærte
• Kan medføre flaskehalse, højere ledighed og lavere løn for visse grupper
• Skader virksomhedernes muligheder og samfundets vækst

99.000 Højere 
ledighed

Negativ 
vækst



Hvordan får vi flere unge til at vælge en 
erhvervsuddannelse?
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TJEK IND











PRAKTISK INFO

• Afrunding her i lokalet kl. 15:50
• Pauser & Tid
• Kaffe 
• Toilet
• Lydmand
• Materiale
• Spørgsmål (Mentimeter)



SPØRGSMÅL

Gå til: Menti.com

Brug koden: 6806 3285



LIFESKILLS – 4 NEDSLAG
Undervisning i de 7 karaktertræk

• Udvikling, personlig trivsel og uddannelsesparathed 
à motivere eleverne

Ressourceperson

• En ekstra person, tilknyttet klassen. Sørge for løbende individuelle feedbacksamtaler – tæt 
samarbejde med lærere og erhvervsmentorer 
à sikre personlig trivsel

Erhvervsmentorordning

• Skabe relationer mellem de unge og erhvervslivet 
à Kortere afstand mellem de unge, uddannelse og job 

Brobygning
• Udvidet brobygning – et samarbejde mellem skole og erhvervsskole 

à skabe klarhed hos den enkelte omkring uddannelses- / jobmuligheder



DE 7 KARAKTERTRÆK
NysgerrighedSelvkontrol Engagement Vedholdenhed Taknemmelighed OptimismeSocial intelligens






