
 

 

Sammen bygger vi fremtiden 

Erhvervsuddannelser 

Arbejdernes Erhvervsråd: Danmark kommer til at mangle faglærte. Tema: 

Ubalance på arbejdsmarkedet, marts 2016: 

I 2025 forventes det, at der mangler: 

 72.000 faglærte 

 25.000 med en kort videregående uddannelse 

 40.000 med en mellemlang uddannelse 

Samtidig forventes et overskud af: 

 65.000 ufaglærte 

 45.000 med kun en gymnasial uddannelse 

 25.000 med en lang videregående uddannelse eller universitetsbachelor 

 

Dansk Industri DI-indsigt, september 2015: 

Der forventes at mangle mindst 44.000 faglærte i 2025 fordelt som følger: 

 13.000 inden for strøm og elektronik 

 8500 inden for mekanik 

 8200 inden for maskinteknik og produktion 

 7500 inden for kontor, handel og forretningsservice 

 3200 inden for jordbrug og natur 

 2200 inden for byggeområdet 

 

Ekspertgruppen – Bedre veje til en ungdomsuddannelse, ved formand Stefan 

Hermann, nedsat af regeringen udtaler d. 6.9.2016 at: 

 4000 unge af en ungdomsårgang ikke får en ungdomsuddannelse 

 3500 unge af en ungdomsårgang kun får studiekompetence ved en 

gymnasial uddannelse- STX 

 7000 unge af en ungdomsårgang får dobbelt kompetence i form af STX og 

Erhvervsuddannelse.  

 

 

Dansk Industri, DI-indsigt september 2016: 

Mangel på arbejdskraft medfører forgæves rekrutteringer, især inden for kategorien 

faglært arbejde. 

 55% af virksomhederne i DK har oplevet at rekruttere forgæves efter faglært 

arbejdskraft 

 48% af virksomhederne i Region Hovedstaden har oplevet at rekruttere 

forgæves efter faglært arbejdskraft. Heraf især inden for følgende 

virksomhedstyper: 

 Bygge og anlæg 85% af virksomhederne 

 Industri, råstoffer og forsyning 65% af virksomhederne 

 Handel og transport 62% af virksomhederne 

 

Dansk Handels-Analyse, 2016: Digitale kompetencer i danske handelsvirksomheder: 

 94% af de ansatte inden for branchen efterspørger opkvalificering af deres 

digitale kompetencer i form af viden om kodning, kunstig intelligens, 

algoritmer m.v. 

 

Dansk Industri – DI-Analyse, maj 2017: Arbejdskraftudfordringer i 

fødevareindustrien. 

 I fødevareindustrien er 38% af de faglærte over 50 år, hvorfor der vil komme 

rekrutteringsudfordringer. Dette gælder særligt inden for det tekniske område 

i fødevareindustrien. F.eks. maskinteknik og industriteknikere. 

 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, december 2017: Mor siger at gymnasiet er bedst. 

 72% af de unge i 8. klasse siger, at familien er den vigtigste part, når der skal 

træffes valg om uddannelse efter folkeskolen-. Der henvises til EVA’s 

undersøgelse Uddannelsesvalg i 8. klasse, hvor det fremgår, at familien er i 

centrum for de unges interesse afklaring og valg af uddannelse. 
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https://www.ae.dk/files/dokumenter/publikation/ae_ubalancer.pdf
https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/2609/bedre-veje-til-en-ungdomsuddannelse-pixie.pdf
https://handel.di.dk/SiteCollectionDocuments/Analyser/Digitale_kompetencer_DI-Handel_2016.pdf
https://foedevarer.di.dk/SiteCollectionDocuments/Besk%C3%A6ftigelsesanalyse%20f%C3%B8devareindustrien%20maj%202017.pdf
https://foedevarer.di.dk/SiteCollectionDocuments/Besk%C3%A6ftigelsesanalyse%20f%C3%B8devareindustrien%20maj%202017.pdf
https://www.ae.dk/artikler/debat-mor-siger-gymnasiet-er-den-bedste-vej
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Politiken d. 8.9.2018: Politikerne kan takke sig selv for, at de unge ikke vil være 

velfærdens varme hænder. 

 Sektorformand i FOA Torben Klitmøller Hollmann oplyser, ar efter FOA’s 

analyse kommer til at mangle 40.000 medarbejdere inden for social og 

sundhedssektoren i 2027, hvorfor der er behov for optagelse af betydelig 

flere elever på SOSU uddannelserne. Antallet af ansøgere til uddannelserne 

er tværtimod faldet med 39% fra 2014 til 2017. 

 

Slutevaluering af projektet:  

Young Skills – klædt på til en erhvervsuddannelse 2012-2015. 

 Projektet blev evalueret af Niels Egelund – Center for Strategisk 

Uddannelsesforskning – Aarhus Universitet. 

 Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Gladsaxe deltog sammen med NEXT, 

TEC og K Nord samt de tre tilknyttede UU’ere i projektet. 

 

Slutevalueringen viste at: 

 Over halvdelen af eleverne allerede i starten af 8. klasse havde besluttet sig 

for en STX-uddannelse, mens kun 5% ønskede at tage en 

erhvervsuddannelse. 

 Lærernes og vejledernes rolle i vejledningen kan forstærkes væsentligt, hvis 

samarbejdet mellem den styrkes og lærernes viden om 

erhvervsuddannelserne styrkes. 

 Det timeløse fag ”Uddannelse og Job” styrker elevernes viden om 

uddannelses- og erhvervsmuligheder hvis faget opprioriteres. 

 Der er stort potentiale i at inddrage forældrene, lærere fra erhvervsskolerne 

og repræsentanter fra erhvervslivet i undervisningen. 

 

På denne baggrund udvikler Ungdomsbyen kursusforløb, der introducerer eleverne 

til de 4 hovedområder i erhvervsuddannelserne: 

 Sammen bygger vi fremtiden, der introducerer til Transport, byggeri og 

teknologi. 

 Sammen handler vi på fremtiden, der introducerer til Kontor, handel og 

forretningsservice. 

 Sammen passer vi på hinanden i fremtiden, der introducerer til Sundhed, 

omsorg og pædagogik. 

 Sammen smager vi på fremtiden, der introducerer til Landbrug, fødevarer og 

oplevelser. 

 

Hvad gør Ungdomsbyen allerede nu: 

 Afvikler 28 ugekurser for 7. klasseelever fra Rødovre og Brøndby kommune, i 

alt ca. 600 elever, deres forældre, og mellem 40 og 50 lærere i samarbejde 

med Danica Pension, entreprenørvirksomheden KPC, UBS bolig der 

administrerer Nordbro, NEXT og TEC, Rødovre og Brøndby kommune samt UU 

vejledere i de to kommuner. Ungdomsbyen koordinerer og har fokus på 

kvalitet i læreprocesserne. 

 Udvikler og afprøver 7 kurser der introducerer business, handel og kontor, 

sammen med NEXT og K Nord, Greve, Lyngby-Taarbæk og Rødovre. 

 Forbereder ugekurser i Brøndby kommune på en byggeplads i kommunen til 

næste skoleår. 

 Udbyder 35 gratis ugekurser i skoleåret 2019/20 Samarbejder med SOSU C og 

Brøndby kommune om introduktion til SOSU-uddannelserne. 
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