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Fra sidelinjen til aktiv medspiller
Alt for mange unge i alderen 18-30 år befinder sig ude på sidelinjen – helt uden arbejde eller
uddannelse. Det er skidt rent menneskeligt for den enkelte. Men det er også rigtig skidt og dyrt
for samfundet som helhed. Om blot få år vil der være mangel på titusinder af fagligt uddannede,
der er bydende nødvendige i bl.a. produktionsvirksomheder og i byggefagene. Derfor er det et
stort problem og et mægtigt paradoks, at op mod hver femte ung ender på sidelinjen.
Paradokset bliver ikke mindre i lyset af de mange velmente skolemæssige og pædagogiske tiltag,
der er brugt rigtig mange ressourcer på de seneste 15-20 år. Situationen er ikke blevet bedre –
tværtimod synes udviklingen at gå den forkerte vej i mange kommuner. Vi har faktisk hårdt brug
for de marginaliserede unge i fremtiden. Men det kræver, at vi er rede til at gå nye veje for at
få skoletrætte og de udpræget praktisk orienterede unge med på holdet.
Jeg kan fx foreslå, at der snarest iværksættes forsøg på nogle skoler med oprettelse af en
”erhvervslinje” fra 7. klasse. Eksempelvis med mentorstøttet praktik i virksomheder eller
fysisk/sportslig betonet aktivitet hver uge på mandage, onsdage og fredage samt skolegang med
vægt på dansk og matematik på tirsdage og torsdage. Jeg tror på, at det kunne være en rigtig
god løsning for de skoletrætte – primært drenge – der nu sygner hen og får nederlag på nederlag
i klasseværelset. Og mon ikke rigtig mange private virksomheder vil bakke op om en sådan
løsning, hvis kommunerne bidrager med mentorer m.v.
Der er også brug for at få den gode gamle mesterlære mere frem til lyset som et alternativ og
supplement til de efterhånden uhyre bogligt orienterede faglige uddannelser.
Endelig er der givetvis brug for at forbedre og nytænke uddannelsesvejledningen i folkeskolen,
så eleverne i langt højere grad vejledes til at tage en uddannelse, der fører frem til et job og
dermed et godt liv efter skolegangen. Og til bemanding af de stillinger, som vores erhvervsliv
reelt har behov for. Man kunne i vejledningen helt lavpraktisk indføre nogle overskuelige
faktaark, der viser den unge og forældrene, hvilke procentuelle jobmuligheder de enkelte
uddannelser giver. Det vil så vise sig, at for mange faglige uddannelser er chancen for job
næsten 100 pct. Desuden kunne man med fordel tage med på faktaarket, hvilken løn, der årligt
og livslangt kan forventes i forhold til de enkelte uddannelser. Det vil bidrage til at gennemhulle
myten om, at de praktisk orienterede faglige uddannelser er forbundet med en lav løn. Fakta er
jo, at de fleste faglige uddannelser er forbundet med en rigtig god løn.
Lad os samle kræfterne om at få nytænkning på banen. Vi kan ikke forsvare, at en så stor del af
Danmarks ungdom står ude på sidelinjen. De skal ind på banen som aktive medspillere.

