
10. Klasse skal pege i retning af 
erhvervsuddannelserne–

baggrund og 
regeringsinitiativer

28. februar 2019



Har arbejdet med….

• Rapport om tværsektoriel vejledning – opfølgning på B 131

• Vejledningsreform med UU, Studievalg, vejlederuddannelse og UG.dk

• Globaliseringsinitiativerne

• 10. klasse-reform, 2006

• Modelkommuneforsøget ”Ungdomsuddannelse til alle”

• Uddannelsesparathedsvurderingen

• Ungepakke II

• Sekretariatet for ”Ministerudvalget for Ungdomsuddannelser”, 2012

• EUD-reform 2014 (Fleksuddannelsen/Kombineret ungdomsuddannelse)

• Sekretariat for Ekspertudvalget for bedre veje til en ungdomsuddannelse

• Forberedende Grunduddannelse

• Fra folkeskole til faglært/EUD-aftalen

• Sekretariatet for ekspertudvalget om erhvervsretning af 10. klasse
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Hvad vi skal tale om:

• Et tilbageblik

• Udfordringsbilledet

• Fra folkeskole til faglært

• Kommunale måltal

• Uddannelsespolitisk målsætning

• Ungereform

• Gode råd fra salen, spørgsmål og 

kommentarer



Hvornår er dette fra?

”Regeringen vil følge udviklingen af 10. klasse og efter 2 år 

vurdere virkningen af 10. klasses funktion og udformning –

herunder dens virkning som forberedelse for de unge til 

uddannelse.”
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Ændringer af 10. klasse

•1985: Alle fag er valgfag og tilbudsfag 

•1988: Forsøg med 10. klassecentre

•1997: Permanentgørelse af 10. klassecentre

•2000: ”10. klasse” som brand, frivillig brobygning:

•2006: Obl. brobygning og uddannelsesplan

•2010: 20/20-modellen introduceres

•2014: eud10

•2021: (Erhvervsretning af 10. klasse?)

04-03-2019

Side 5



Hvad er 10. klasse?
Kommunalt initierede 10. klasser

• Folkeskolen

• Ungdomsskolen

• Heltidsundervisningen

• Specialklasser

• (Skolehjem)

• 20/20

• Eud10

• På erhvervsskoler

• (På gymnasier)
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Frie skoleformers 10. klasse

• Efterskole

• Specialefterskole

• Frie grundskoler og privatskoler

• Frie fagskoler

• (10. skoleår)

• (11. skoleår)



Fordeling af 10. klasseelever, 2017 

Udbyder Antal elever Procent

Folkeskoler 9.300 29 pct.

Ungdomsskoler 2.500 8 pct.

Frie grundskoler 3.000 9 pct.

Efterskoler 17.600 54 pct.

Frie fagskoler 200 1 pct.



Elever fordelt på skoletype over tid
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Søgning til ungdoms-

uddannelserne (2000-2018)
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Søgning til erhvervsuddannelserne
efter 10. klasse (2000-2018)
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Søgning til erhvervsuddannelserne
efter 10. klasse (2018)
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”Fra folkeskole til faglært”
Ambitiøs aftale der omfatter: Folkeskolen, 10. klasse, vejledning og 
erhvervsuddannelserne

Skal øge søgningen til EUD og styrke gennemførelsen

Bred aftale på tværs af Folketinget

• Regeringen, S, DF, RV og SF

• Indgået 22. november 2019

Sammenhæng til øvrige tiltag

• EUD-reformen fra 2014, Trepartsaftalen fra 2016, Gymnasiereform fra 2016

• FGU-aftalen fra 2017, Aftalen om styrket praksisfaglighed i folkeskolen fra 2018

• Udspil til sammenhængsreform og SOSU-drøftelser
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Fra folkeskole til faglært om 
ekspertudvalg I

”Regeringen nedsætter derfor et ekspertudvalg, som inden udgangen af 2019 

skal komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse indholdsmæssigt kan rettes 

mod erhvervsuddannelserne og i større omfang end i dag placeres på 

erhvervsskolernes lokationer. Ekspertudvalgets anbefalinger skal omhandle 

indhold, tilrettelæggelsesformer, økonomiske incitamenter, forslag til 

udbydende skoleformer samt implementering med udgangspunkt i regeringens 

ambition. Ekspertudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan 10. 

klasseudbud kan placeres på erhvervsskolernes lokationer. I den forbindelse skal 

elevernes transportafstande analyseres, så 10. klasse også fremadrettet er et 

landsdækkende tilbud”.
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Fra folkeskole til faglært om 
ekspertudvalg II

•Alle skoleformer

•Særlig hensyntagen til skoler med kosttilbud/særlige 

karakteristika

•Grundigt analysearbejde

•Udfordringer til alle
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Fra folkeskole til faglært om 
10. klasse III

Med henblik på at understøtte, at flere erhvervsskoler og 

kommuner indgår driftsoverenskomster om at udbyde 10. 

klasse, afsætter regeringen et tilskud til erhvervsskoler og 

kommuner, der skal bidrage til, at flere erhvervsskoler 

fremadrettet udbyder 10. klasseaktivitet på vegne af 

kommunen.
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Kommunal søgning til 
erhvervsuddannelserne (2018)
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3. Kommunerne skal have større 
ansvar for søgningen

Kommunalbestyrelsen forpligtes til at udarbejde lokale måltal for søgningen til 
ungdomsuddannelserne

To nye priser til kommuner



Andelen, der får en 
ungdomsuddannelse, 2015



Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, 
være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

Det betyder, at:

– I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have 
gennemført en ungdomsuddannelse.

– I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har 
tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, 
være halveret.

– Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med 
eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har 
ret til en uddannelsesplan og skal gennem en 
opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning 
om mulighederne for at øge deres formelle 
kompetencer på kort og på længere sigt.
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En ny uddannelsespolitisk målsætning



Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, 
være i uddannelse eller være i beskæftigelse.
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En ny uddannelsespolitisk målsætning
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Ungereform: 
Mod på livet – vejene til uddannelse og job

• Harmonisering af institutionslovgivning

• Mere viden om institutionslandskabet

• Eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet

• Henvisningstaxameter

• Barrierer for tværfaglige institutioner

• 25 mio. kr. til uddannelsessattellitter



Ungereform: 
Mod på livet – vejene til uddannelse og job

• Unge skal overgå til uddannelse, når de er klar (bonusmodel til kommuner )

• Job som trædesten 

• Loft over uddannelsespålæg

• Bonussen til kommunerne for at øge andelen af succesfulde overgange til uddannelse fra kontanthjælp

• Bedre samarbejde om unge fra kontanthjælpssystemet

• Opsøgende vejledning om uddannelse til alle uden ungdomsuddannelse under 30 år (ændring fra 25 

år).

• Kommunerne forpligtes til at følge op på unge, hvis institutioner indberetter om frafaldsrisiko

• Sektor-konference om klarere kriterier for institutioners indberetning af frafaldstruede elever

• Ændrede visitationskriterier i jobcentrene

• Kontanthjælpsydelsen ændrer navn fra ”uddannelseshjælp” til ”ungehjælp” 

• Der indføres ny kategori kaldet ”jobparate”. Det skal omfatte unge, som ikke umiddelbart er klar til at 

begynde på uddannelse, men som godt kan varetage et arbejde.

• Unge som gentagne gange har påbegyndt uddannelsesforløb fra kontanthjælpssystemet, vil i tilfælde 

af tilbagevenden til kontanthjælpssystemet få job som næste mål fremfor uddannelse



Gode råd, spørgsmål og 
kommentarer?


