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Attraktive og stærke erhvervsuddannelser

I 2025 vil Danmark mangle op mod 70.000[1] faglærte.
Bygge- og anlægsbranchen alene vil mangle 17.000. Den
manglende søgning til erhvervsuddannelserne er derfor
uden sammenligning den største uddannelsespolitiske
problemstilling.
Kvantitet gør det selvfølgelig ikke alene. Det faglige
indhold af uddannelserne skal også være helt i top. Den
teknologiske udvikling går lige nu så stærkt, at det er
svært at sige præcis, hvordan hverdagen på de danske
arbejdspladser kommer til at se ud om bare 10 år. Derfor
skal vi uddanne til en fremtid, hvor der både er brug for
det gode håndværk, men også for nysgerrighed og fleksibilitet, så vi kan få det maksimale ud af digitaliseringens muligheder.
Hvis vi fortsat skal kunne opretholde produktion og skabe
vækst i Danmark, så skal vi undgå mangel på faglært
arbejdskraft. Alle sejl må sættes til for at tiltrække flere
til erhvervsuddannelserne og styrke kvaliteten af undervisningen på erhvervsskolerne.
Der er sat gode skibe i søen med trepartsaftalen om
Flere faglærte fra 2016[2] og med den politiske aftale fra
Folkeskole til Faglært fra 2018[3]. Det er dog næppe tilstrækkeligt, hvis den truende arbejdskraftsmangel skal
imødegås og de politiske mål indfries.
Stoltheden over det gode faglige håndværk skal stå
stærkt i erhvervsuddannelserne, og vi skal motivere til, at
alle gør deres absolut bedste for at løse de fælles udfordringer.
Derfor præsenterer Dansk Byggeri 15 konkrete forslag til
målrettede forbedringer, som understøtter:
22 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse
22 Erhvervsuddannelsernes kvalitet skal styrkes
22 Der skal være praktikpladser til alle 2
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MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I 2025 FORDELT PÅ
UDDANNELSESGRUPPER
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Anbefalinger til målrettede forbedringer af
erhvervsuddannelserne
FLERE SKAL VÆLGE ERHVERVSUDDANNELSERNE

1.	Børn og unges interesse for håndværk skal vækkes så tidligt som

2.

3.

Løsning

muligt. Eleverne skal meget tidligere præsenteres for alt det, de

Håndværk og design skal være obligatorisk fra

kan skabe og udrette ved at vælge en erhvervsuddannelse.

0. til 9. klasse

Unge skal vælge uddannelse på et oplyst grundlag. Derfor skal

Løsning

åben skole og praksisnær undervisning i udskolingen suppleres

Obligatorisk erhvervspraktik for alle elever i

med, at alle elever kommer i erhvervspraktik i virksomheder.

udskolingen

Ungdomsuddannelserne skal danne ramme om et godt ungdoms-

Løsning

liv. Derfor skal både erhvervsskoler og gymnasier have fysiske og

Pulje på 1 mia. kr. til etablering af fælles

sociale rammer af høj kvalitet. Campusmiljøer og fusioner mellem

campusmiljøer

erhvervsskoler og gymnasier kan bidrage til dette.

4.	Fusioner mellem almene gymnasier og erhvervsskoler må ikke

Løsning

betyde, at erhvervsuddannelserne nedprioriteres til fordel for

Erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter

gymnasieuddannelserne.

skal tilsammen have flertal i bestyrelser på
fusionsskoler, der udbyder både STX- og EUDuddannelser

5.

Der er behov for at bløde op på kønsstereotype uddannelsesvalg.

Løsning

Kvinderne fravælger i dag i stor udstrækning erhvervsuddan-

Køn og mangfoldighed skal integreres i

nelserne, og mange brancher går derfor glip af medarbejdere og

diplomuddannelsen i erhvervspædagogik

talenter. Erhvervsskolerne skal have fokus på mangfoldighed, og
der skal være plads til både mænd og kvinder på alle fag på
skolerne.

6.

Hver tiende student er ikke i gang med en videregående uddan-

Løsning

nelse fem år efter studentereksamen. De er en oplagt målgruppe

Studievalg Danmark skal også kunne vejlede

for erhvervsuddannelserne. Studenter skal have øjnene op for, at

til erhvervsuddannelserne

erhvervsuddannelserne fører til gode job.

7.	Voksne håndværkerdrømme skal ikke drukne i bureaukratiske
regler. I dag er det for vanskeligt for virksomhederne at gennem-

Løsning
Mere simpel voksenlærlingeordning

skue de mulige tilskud til voksenlærlinge. Samtidig er ordningen
ekskluderende for faglærte med en forældet uddannelse.
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ERHVERVSUDDANNELSERNES KVALITET SKAL STYRKES

8.	
Dygtige faglærere er afgørende for erhvervsuddannelsernes

Løsning

kvalitet. Hvis uddannelserne skal følge med den teknologiske

Pulje på 100 mio. kr. årligt til teknisk faglig

udvikling, skal lærerne også løbende have opdateret deres tek-

efteruddannelse af faglærerne

niske og faglige kompetencer. I dag er det fortrinsvis pædagogisk
efteruddannelse, der bliver prioriteret på skolerne.

9.

Der er et stort potentiale for kvalitetsløft af erhvervsuddannel-

Løsning

sernes arbejdsmarkedsrelevans, hvis uddannelserne bliver bedre

Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser

til at arbejde sammen på tværs.

skal ændres, så erhvervsskolerne pålægges
at tilrettelægge projektforløb, hvor flere
fag arbejder sammen på tværs om konkrete
opgaver

10.	På mange erhvervsskoler bliver der eksperimenteret lokalt med

Løsning

digitale læringsformer og digitale platforme til undervisnings-

Der nedsættes en kommission for "den digi-

materiale. Det er ildsjæle, der driver udviklingen, og det er

tale erhvervsskole". Kommissionen skal pege

desværre ikke tilstrækkeligt, hvis erhvervsskolernes fulde digitale

på oplagte digitaliseringsgevinster i skolernes

potentiale skal indfries.

undervisning og derved give input til en national strategi for "den digitale erhvervsskole"

11.	Eux har manifesteret sig som en central og selvstændig
uddannelsesvej og bør derfor også have sin egen bekendtgørelse, så den kan udfylde sit kvalitetsmæssige potentiale.
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Løsning
Selvstændig eux-bekendtgørelse

PRAKTIKPLADSER TIL ALLE

12. Der er alt for store og uforklarlige forskelle på erhvervsskolernes
evne til at hjælpe praktikpladssøgende elever i praktik.

Løsning
Benchmark af erhvervsskolernes andel af
skolepraktikelever ned på de enkelte fag

13.	Små virksomheder skal have fleksible muligheder for at tage

Løsning

lærlinge. De små virksomheder tager forholdsvist flere lærlinge

Fasthold muligheden for, at virksomheder kan

end de store virksomheder, men på grund af deres svingende

indgå korte uddannelsesaftaler med lærlinge

ordrebeholdning, så benytter de sig af korte aftaler. Alternativet
til korte aftaler er ikke fulde aftaler. Det er færre aftaler.

14.	Administrative byrder kan stå i vejen for, at nye små virksom-

Løsning

heder tager lærlinge. Derfor er der behov for praktisk hjælp til at

Erhvervsskolerne tilbyder mikrovirksomheder

indgå en uddannelsesaftale og håndtere de løbende detaljer ved

administrativ hjælp og rådgivning i forbind-

at have en lærling ansat.

else med ansættelse af lærlinge

15.	I dag er der både erhvervsuddannelser, der mangler praktik-

Løsning

pladser, og erhvervsuddannelser, der mangler elever. En større

Erhvervsskolerne forpligtes til at lave hand-

spredning på fagene kunne løse op for nogle af de flaskehals-

lingsplaner for, hvordan elever, der starter på

problemer, der opstår, når eleverne skal finde praktikplads.

GF1, får en større spredning i deres uddannelsesvalg
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Flere skal vælge erhvervsuddannelserne

Den politiske målsætning er, at andelen af en ungdomsårgang, der vælger en erhvervsuddannelse efter 9./10.
klasse, skal stige til 25 pct. i 2020 og 30 pct. 2025.

TILGANGEN TIL UNGDOMSUDDANNELSER EFTER
9./10. KLASSE[5]
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brug for en indsats på mange forskellige fronter, hvis tilgangen til erhvervsuddannelserne skal øges mærkbart. 2

FORSLAG 1: HÅNDVÆRK SKAL VÆRE EN NATURLIG DEL AF FOLKESKOLEN

Det handler om at vække børnenes og de unges interesse

I aftalen fra Folkeskole til faglært er der mange gode

for det gode håndværk og få erhvervsuddannelserne ind

initiativer til at styrke praksisfagligheden i folkeskolen

på lystavlen i folkeskolen. Eleverne skal meget tidligere

samt til at øge samarbejdet mellem erhvervsskoler og

præsenteres for alt det, de kan skabe ved at vælge

folkeskoler. Vi mangler dog fortsat fokus på, at håndværk

en erhvervsuddannelse. Det vil være lettere at vælge

skal være en lige så naturlig del af folkeskolen som de

erhvervsskolerne senere, hvis man som elev faktisk

rent boglige fag.

kender dem og har været der i forbindelse med undervisningen.

Derfor foreslår Dansk Byggeri, at faget håndværk og
design skal være obligatorisk fra 0.-9. klasse. 2
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FORSLAG 2: OBLIGATORISK ERHVERVSPRAKTIK

Unge skal vælge uddannelse på et oplyst grundlag. Derfor

gatorisk, så den ikke kun er en mulighed på nogle skoler

skal åben skole og praksisnær undervisning i udskolingen

og i nogle kommuner. Vi skal undgå, at erhvervslivet

suppleres med, at alle elever får mulighed for med egne

bliver en abstrakt størrelse, som kun de voksne kender.

øjne og hænder at opleve det gode håndværk, de spændende processer eller den værdifulde service i praksis på

Derfor foreslår Dansk Byggeri obligatorisk erhvervspraktik

de danske virksomheder. Erhvervspraktik skal være obli-

for alle elever i udskolingen. 2

FORSLAG 3: CAMPUS MED ANDRE UNGDOMSUDDANNELSER

Det nytter ikke noget, hvis de unge tænker, at de går glip
af et godt ungdomsliv ved at vælge erhvervsskolerne frem
for gymnasiet.
Derfor skal både erhvervsskoler og gymnasier have
fysiske og sociale rammer af høj kvalitet. Campusmiljøer
og fusioner mellem erhvervsskoler og gymnasier kan
bidrage til dette.
Det er især vigtigt for erhvervsuddannelsernes attraktivitet, at de er lokaliseret i fælles miljøer med andre ungdomsuddannelser. En samlet campus med et integreret
ungdoms- og uddannelsesmiljø kan være medvirkende til
at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne.
Derfor foreslår Dansk Byggeri, at der afsættes en pulje på 1
mia. kr. over fire år til etablering af fælles campusmiljø. 2
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FORSLAG 4: ERHVERVSFOKUS I NYE FÆLLES UNGDOMSUDDANNELSESINSTITUTIONER

Erhvervslivet er ikke alene aftagere af erhvervsskoleelever.

mellem almene gymnasier og erhvervsskoler ikke med-

De står også for hovedparten af elevernes uddannelse i kraft

fører, at erhvervsuddannelserne nedprioriteres til fordel

af uddannelsen i praktikperioderne. Samtidig er arbejds-

for gymnasieuddannelserne, der alt andet lige er nemmere

markedets parter helt inde i maskinrummet, når det gælder

at håndtere økonomisk for uddannelsesinstitutionerne.

udvikling og tilrettelæggelse af erhvervsuddannelserne.
Derfor foreslår Dansk Byggeri, at erhvervslivet og arbejdsDet er vigtigt at bevare den tætte tilknytning til erhvervsliv

markedets parter tilsammen skal have flertal i bestyrel-

og arbejdsmarkedets parter i nye fusionerede institutio-

ser på fusionsskoler, der udbyder både STX- og EUD-

ner for ungdomsuddannelserne. Det skal sikre, at fusioner

uddannelser. 2

FORSLAG 5: FOKUS PÅ KØN OG MANGFOLDIGHED PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE

Erhvervsskolerne skal tiltrække et langt mere mangfoldigt elevgrundlag. På bygge- og anlægsuddannelserne
er kvinder fx fortsat i markant mindretal – bortset fra
maleruddannelsen.
Kønnet uddannelsesvalg koster kvalificeret arbejdskraft.
I dag søger kvinderne ikke uddannelser med forventet
mangel på arbejdskraft, ligesom de uddannelser, hvor der
er overvægt af kvinder, ofte er kvotebelagt.
Helt ubevidst reproduceres fordomme og stereotyper
om køn i undervisningssammenhænge, og det kan være
medvirkende til, at der skabes mande- og kvindefag.
Det kræver en bevidst pædagogisk-didaktisk indsats fra
faglærerne at skabe et læringsmiljø, hvor også kvinderne
føler sig hjemme og velkomne.
Derfor foreslår Dansk Byggeri, at undervisning i køn og
mangfoldighed skal integreres i erhvervsskolelærernes
diplomuddannelse i erhvervspædagogik, ligesom det blev
integreret i pædagoguddannelsen i 2014. 2
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ANDELEN AF ELEVER FORDELT PÅ KØN, DER
VÆLGER HENHOLDSVIS GYMNASIET OG EUD[6]
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FORDELINGEN AF KVINDER OG MÆND PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE[7]
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FORSLAG 6: STUDIEVALG DANMARK SKAL OGSÅ VEJLEDE TIL ERHVERVSUDDANNELSERNE

Manglen på faglært arbejdskraft har så stort et omfang,
at den næppe alene kan løftes ved flere elever fra
9./10.-klasse. Derfor er der behov for at droppe vanetænkningen, og erhvervsskolerne skal have bedre
muligheder for at tiltrække andre grupper af elever.

TILGANGEN TIL ERHVERVSUDDANNELSERNE
FORDELT PÅ ELEVTYPE[8]
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erhvervsuddannelserne.
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Derfor foreslår Dansk Byggeri, at Studievalg Danmark også
skal vejlede studenter ind på erhvervsuddannelserne og
ikke kun de videregående uddannelser. 2
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FORSLAG 7: MERE SIMPEL VOKSENLÆRLINGEORDNING

Voksne håndværkerdrømme skal ikke drukne i bureaukratiske regler. I dag er det for vanskeligt for virksomhederne at gennemskue de mulige tilskud til voksenlærlinge. Samtidig er ordningen ekskluderende for
faglærte med en forældet uddannelse.
P.t. er der iværksat et forsøg med en forenklet voksenlærlingeordning, men som det fremgår af tabellen er der
stadig god mulighed for reel forenkling.
Det vil hænge bedre sammen med de øvrige indsatser for
at sikre flere faglærte, hvis voksenlærlingeordningen var
mere simpel.
Derfor foreslår Dansk Byggeri en voksenlærlingeordning
med samme tilskud (30 kr. i timen) til alle, der er fyldt
25 år og vælger en erhvervsuddannelse inden for områder
med mangel på arbejdskraft. 2

FORSØG MED FORENKLET VOKSENLÆRLINGEORDNING PR. 1. APRIL 2018
Uddannelse

Ledighedslængde
(*værnsregel)

Forsørgelse

- Dagpenge
- Kontanthjælp
- Uddannelseshjælp
- Integrationsydelse (LAB)
- Dagpenge
- Kontanthjælp
Over 2 måneder*
- Uddannelseshjælp
- Integrationsydelse (LAB)
Alle på offentlig forsørgelse
Fra 1. ledighedsdag* (minus ovenstående) og
selvforsørgende
Under 2 måneder*

Ufaglært

Beskæftiget

Løn
- Dagpenge
Faglært med forældet
Fra 1. ledighedsdag* - Kontanthjælp
uddannelse
- Uddannelseshjælp
Faglært
Over 6 måneder
- Integrationsydelse (LAB)

[10]

Positivliste
landsdækkende Tilskud og periode
Nej

30 kr. i timen i hele
uddannelsesperioden

Nej

40 kr. i timen i hele
uddannelsesperioden

Nej

30 kr. i timen i hele
uddannelsesperioden

Ja

30 kr. i timen i op til 2 år

Nej

40 kr. i timen i hele
uddannelsesperioden

* Ledige må ikke have været ordinært ansat på virksomheden inden for de seneste 6 måneder, med mindre de samtidig har modtaget offentlig hjælp til forsørgelse
Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
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Erhvervsuddannelsernes kvalitet skal styrkes

Erhvervsuddannelserne er på mange måder bedre end

Den seneste aftale om erhvervsskolernes økonomi i

deres rygte, men der er ikke nogen tvivl om, at mange

forbindelse med finansloven for 2019 afskaffer ompriori-

år med dalende elevtal og besparelser har eroderet sko-

teringsbidraget. Det er meget positivt, men der er fortsat

lernes økonomi og langsomt forringet kvaliteten. Siden

behov for på specifikke områder at tilføre sektoren nye

erhvervsskolereformen i 2015 er skolernes økonomi redu-

midler. 2

ceret med 1,2 mia. kr. årligt som følge af elevnedgang,
omprioriteringsbidrag og indkøbsbesparelser.[11]

FORSLAG 8: PULJE TIL DYGTIGERE FAGLÆRERE

Dygtige faglærere er afgørende for erhvervsuddannelsernes kvalitet. Hvis uddannelserne skal følge med den teknologiske udvikling, skal lærerne også løbende opdateres.
I dag er det fortrinsvis pædagogisk efteruddannelse, der
bliver prioriteret på skolerne.
Derfor foreslår Dansk Byggeri, at der afsættes en pulje på
100 millioner kr. årligt øremærket teknisk faglig efteruddannelse af faglærerne. 2
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FORSLAG 9: FAGENE SKAL ARBEJDE SAMMEN PÅ TVÆRS

Erhvervsuddannelserne er fyldt med stolte fagligheder.

Nogle skoler laver allerede obligatoriske projektopgaver,

Det er en styrke, men der er også et tiltagende behov for

hvor de forskellige fagligheder fx bygger et hus i mindre

en større indsats for tværfaglighed.

format, og dermed får konkret erfaring med de mange
samarbejdsflader. Øget samarbejde mellem fagene ruster

Uddannelsernes arbejdsmarkedsrelevans kan løftes mærk-

eleverne til at udvikle branchen, men vil også bidrage til

bart, hvis de blev bedre til at arbejde sammen på tværs.

at opkvalificere de enkelte faglærere.

Derfor skal fagene nedbryde siloerne allerede på erhvervsskolen. I byggebranchen arbejder tømrere, murere og

Derfor foreslår Dansk Byggeri, at det skrives ind i

VVS’ere fx sammen hver eneste dag ude på byggepladser-

bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser, at erhvervs-

ne. Alligevel er manglende koordination mellem faggrup-

skolerne skal tilrettelægge projektforløb, hvor flere fag

per en væsentlig kilde til fejl og mangler i byggeriet.

arbejder sammen på tværs om konkrete opgaver. 2

Case

Projektuger om samarbejde og helhedsforståelse på Herningsholms erhvervsskole[12]

Som en del af deres skoleophold har elever fra
murer-, tømrer-, elektriker- og vvs-afdelingerne
arbejdet sammen om at bygge et udsnit af et hus.
Tilmed var der også studerende fra den videregående
uddannelse til byggekoordinator med.
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Projektet om samarbejde og helhedsforståelse i
byggeriet strækker sig over seks uger. Afslutningen
markeres med et arrangement, hvor eleverne viser
projekterne frem for deres mestre

FORSLAG 10: DEN DIGITALE ERHVERVSSKOLE

Mange steder bliver der eksperimenteret lokalt med
digitale læringsformer og digitale platforme til undervisningsmateriale. Det er ildsjæle, der driver udviklingen, og
det er desværre ikke tilstrækkeligt, hvis erhvervsskolernes
fulde digitale potentiale skal indfries.
Digitale læringsformer er i rivende udvikling. Store
virksomheder arbejder i dag med digitale tvillinger af
deres avancerede maskineri, så reparationer og vedligehold kan simuleres og trænes, mens produktionen stadig
kører. Digitalisering er både undervisning i nye digitale
muligheder og digital undervisning.
Fælles investeringer som det mobile teknologicenter
er et godt eksempel, men det kræver, at skolerne kan
samarbejde om at udnytte kapaciteten optimalt. Det
gælder også i forhold til generel teknologiforståelse, hvor
udstyr fra andre brancher, som allerede er på erhvervsskolerne, kan udnyttes bedre.
Derfor foreslår Dansk Byggeri, at der nedsættes en kommission for "Den digitale erhvervsskole". Kommissionen
skal pege på oplagte digitaliseringsgevinster i skolernes
undervisning og derved give input til en national strategi
for "Den digitale erhvervsskole." 2

Case

Videnscenteret for Håndværk - Bæredygtighed, Klimarenovering & Byggeri [13]

Videnscentrets formål er at opbygge og formidle
ekspertviden til erhvervsskolerne med den nyeste
teknologi, der hører til området.

Det består af to lastbiler, der fungerer som mobile
teknologicentre med tilhørende undervisningsmateriale. De mobile teknologicentre er udviklet af
Learnmark, Roskilde Tekniske Skole og Den Jydske
Håndværkerskole, men kan bookes af de enkelte
erhvervsskoler.
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FORSLAG 11: EGEN BEKENDTGØRELSE FOR EUX

Eux har manifesteret sig som en selvstændig erhvervsuddannelsesvej og bør derfor også have sin egen bekendtgørelse, så den kan udfylde sit kvalitetsmæssige potentiale.
Uddannelsen er en succes og eftertragtet blandt de unge
og i stigende grad også hos virksomhederne. En stor del

ANDELEN AF ELEVER, DER VÆLGER AT TAGE EN EUD
MED EUX, FORDELT PÅ UDDANNELSESOMRÅDE OG
SAMMENLAGT I ALT PÅ EUD[14]
80 %
60 %

af den generelle stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne siden 2017 kan tilskrives eux.
Som det er nu, følger uddannelsen to andre uddannelsers
regelsæt, som ikke er tilstrækkeligt kompatible, fx på
eksamensområdet. Det er et problem, at eksamen i uddan-

61,6

40 %
20 %

61,5

56

29,6
23,5

32,1
25

32,2
25,8

0%
2017

2018

nelsens gymnasiale niveauer skal afvikles samtidig med

Kontor, Handel og forretningsservice

det almene gymnasium. Det gør det vanskeligt at opnå den

Andel elever på eud med eux i alt

ønskede synergi mellem håndværk og gymnasiefag, fordi

Øvrige uddannelsesområder

2019

eux-eleverne holdes for sig selv, og fordi deres eksamener
ligger anderledes end på erhvervsuddannelserne.
Det, der skulle være en samlet uddannelse, afvikles
mange steder som to uafhængige, og det er ikke, hvad

Derfor foreslår Dansk Byggeri, at eux får sin egen

elever eller virksomheder er blevet lovet.

bekendtgørelse. 2
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Der skal være praktikpladser til alle

Alt for længe har erhvervsuddannelserne været udfordret
af snak om usikkerhed om praktikpladser. Mange udmeldinger om, at det kan være svært at fuldføre sin ønskede

ANDELEN AF BESKÆFTIGEDE I BYGGE- OG
ANLÆGSBRANCHEN, SAMT ANDELEN AF DET SAMLEDE ANTAL ELEVER I LÆRE I VIRKSOMHEDERNE

uddannelse, har skadet erhvervsuddannelsernes image.

6%

Trepartsaftalen om Flere faglærte er et skridt i den rigtige
retning, men der er brug for, at alle trækker på samme
hammel, og der ikke bliver lagt forhindringer i vejen for,
at virksomhederne kan tage lærlinge.
Når der bliver talt om praktikpladsmangel, så dækker det
over et broget billede. De praktikpladser, der mangler i

94 %

Beskæftigede i alt

en del af landet, kan der være overflod af i en anden del.

Beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen

Der er fag, der har for mange elever og fag, der har alt for

Andre brancher

få. Der er forskellige typer af praktikaftaler, som alle ikke
tillægger den samme værdi, og der er sågar elever, der
22 %

foretrækker at være i skolepraktik.
Selvom billedet er nuanceret, er det naturligvis afgøren-

78 %

de, at der er praktikpladser til alle.
Bygge- og anlægsbranchen løfter allerede en stor uddannelsesopgave, men det kan blive endnu bedre, hvis det

Anm.: Praktikpladstallene er taget ultimo januar 2019. Beskæftigelsestallene
er fra RAS301 ultimo november 2017
Kilde:

praktikpladsskabende arbejde for erhvervsskolerne og
rammevilkårene for praktikaftaler forbedres. 2
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FORSLAG 12: BENCHMARK AF ERHVERVSSKOLERNES PRAKTIKPLADSARBEJDE

Erhvervsskolernes praktikpladsskabende arbejde er

Derfor foreslår Dansk Byggeri, at benchmark af skole-

naturligvis afgørende vigtigt for at lave kontakt mellem

praktik ned på de enkelte fag offentliggøres månedsvis

elever og virksomhed. I et lille land som Danmark er det

af Undervisningsministeriet. Det skal medvirke til ledel-

derfor besynderligt, hvor store forskelle der kan være på

sesmæssigt fokus på praktikpladsarbejdet på den enkelte

succesraterne på tværs af erhvervsskoler. Det skal frem

skole. 2

i lyset, hvem der er rigtig gode, så god praksis kan blive
delt imellem skolerne.

ANDEL SKOLEPRAKTIKELEVER PÅ TØMRERUDDANNELSEN FORDELT PÅ ERHVERVSSKOLER 2018
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Kilde: UVM.dk og egne beregninger

Case

Skolepraktik på tømreruddannelsen[15]

Hvis alle skoler blev lige så gode som de fem bedste
til at hjælpe de tømrerelever, der var i skolepraktik,
med at få en praktikplads i en virksomhed, så kunne
der i december 2018 have været 422 færre elever i
skolepraktik inden for tømreruddannelsen. I stedet
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for 503 elever i skolepraktik kunne antallet af skolepraktikelever have været helt nede på 81 elever. Det
vil sige, at der er et forbedringspotentiale på mere
end 80 pct.

FORSLAG 13: SMÅ VIRKSOMHEDER SKAL HAVE FLEKSIBLE MULIGHEDER FOR AT TAGE LÆRLINGE

Hvis der skal være praktikpladser til alle, så er det klart,
at der ikke er råd til at afskære nogle virksomheder fra at
tage lærlinge. 93 pct. af virksomhederne i Danmark har
mindre end 10 ansatte[16]. Små virksomheder lever typisk
med store udsving i ordrebogens tykkelse. Derfor skal der
gøres en særlig indsats for at sikre, at de også har mulighed for at løfte et uddannelsesansvar.
De små virksomheder tager forholdsvist flere lærlinge end
de store virksomheder, men på grund af deres svingende
ordrebeholdning, benytter de sig af korte aftaler.
I øjeblikket er der stor kritik af de korte aftaler fra
fagbevægelsens side, men det er vigtigt at gøre sig klart,
at dårligere muligheder for korte aftaler ikke vil føre til
fulde aftaler – det vil føre til færre aftaler.
Derfor forslår Dansk Byggeri at fastholde muligheden for
korte og fleksible uddannelsesaftaler. 2

Case

Korte uddannelsesaftaler i tømrerfaget[17]

Inden for tømrerfaget var 43 pct. af eleverne i 2018
ansat i korte uddannelsesaftaler, mens det for
tømrerlærlingene i de mindste virksomheder med
0-10 ansatte skønnes at være helt op imod 70 pct. af
eleverne, der havde uddannelsesaftaler på under to
års varighed. Fjernes muligheden for korte aftaler,

er der stor risiko for, at en del af disse virksomheder
vil fravælge at have lærlinge. I september 2018 stod
disse tømrervirksomheder i alt for ca. 2100 praktikpladser, og heraf var knap 1500 praktikpladser tegnet
som uddannelsesaftaler med en varighed på under
to år.
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FORSLAG 14: ADMINISTRATIV HJÆLP TIL ANSÆTTELSE AF LÆRLINGE

Administrative byrder kan stå i vejen for, at de mindste

Derfor foreslår Dansk Byggeri, at erhvervsskolernes prak-

virksomheder tager flere lærlinge. Derfor er der behov for

tikpladscentre får til opgave at yde konkret hjælp og

praktisk hjælp til at indgå en uddannelsesaftale og hånd-

rådgivning til mikrovirksomheder, der ønsker at ansætte

tere de løbende detaljer ved at have en lærling ansat.

en lærling. Det bør først og fremmest omfatte et tilbud

Nogle erhvervsskoler hjælper allerede i dag virksomhed-

om at overtage det administrative arbejde med uddan-

erne med at indgå uddannelsesaftaler, men da det fore-

nelsesaftalerne. Derudover kan det omfatte hjælp til at

går uden rådgivningsansvar, risikerer virksomhederne en

slå lærepladsen op og finde lærlinge. Det indebærer en

bod for forkert udfyldte lærlingekontrakter.

udvidelse af praktikpladscentrenes opgaver, som derfor
skal tilføres de nødvendige midler. 2

Case

IGU som godt eksempel[18]

En række kommuner har gjort en ekstra indsats
over for de lokale virksomheder for få flygtninge
tilmeldt integrationsgrunduddannelsen (IGU), der
udspringer af trepartsaftalen om flygtninge fra
2016. Kommunerne har eksempelvis opsøgt virksom-
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hederne og tilbudt at tage ansvar for papirarbejdet.
Frederiksberg og Frederikshavn er eksempler på kommuner, der har hjulpet virksomheder med det administrative arbejde ved at have en flygtning på IGU, og
de hører til de kommuner med flest IGU-forløb.

FORSLAG 15: FAGLÆRERE PÅ GF1 SKAL MOTIVERE ELEVER TIL STØRRE SPREDNING I UDDANNELSESVALG

I dag er der både erhvervsuddannelser, der mangler praktikpladser og erhvervsuddannelser, der mangler elever. En
større spredning på fagene kunne løse op for nogle af de
flaskehalsproblemer, der opstår, når eleverne skal finde
praktikplads.
Faglærerne på grundforløbet skal være mere bevidste om
deres funktion som rollemodeller. Der er en klar sammenhæng mellem lærernes faglige baggrund og det hovedforløb, eleverne vælger. Tømrere skaber tømrere. Det går
særligt ud over mindre fag som fx gulvlægger, struktør og
brolægger, som ellers har stor mangel på arbejdskraft. I
dag er der allerede gode eksempler på skoler, der fx har
øget søgningen til struktøruddannelsen markant, alene
ved at have en struktør som faglærer på grundforløbet.
Derfor foreslår Dansk Byggeri, at erhvervsskolerne forpligtes til at lave handlingsplaner for, hvordan elever, der
starter på GF1, får en større spredning i deres uddannelsesvalg. 2

Case

Dansk Byggeris partnerskabsaftaler

Mere end 40 kommuner har en partnerskabsaftale
med Dansk Byggeri. Partnerskabsaftaler bygger på
frivillighed og opfordrer virksomhederne til at indgå
uddannelsesaftaler med lærlinge. En partnerskabsaftale er et samarbejde mellem Dansk Byggeri og
kommunen – både skoleforvaltning, jobcenter og
UU-vejledning og erhvervsskolen.

Samarbejdet sørger for, at alle løfter i flok og skaffer
praktikpladser til alle ved at understøtte skolernes
praktikpladsskabende arbejde.
Partnerskabsaftaler er det intelligente alternativ til
uddannelsesklausuler, for partnerskabet omfatter al
byggeriaktivitet i kommunen.
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Vi samler byggeri, anlæg og industri
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rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne
kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for
beskæftigelsen og konkurrenceevnen.
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