Er arbejde uden uddannelse ikke bedre end uddannelse uden arbejde?
Læserbrev.
Af: Kent Falkenvig (V)
Der arbejdes fra mange sider mod et mål om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal
have gennemført en ungdomsuddannelse. Det gør vi også i Herning Kommune.
Det er et godt mål, men også et ambitiøst mål.
Hvis vi når målet, er vi godt nok på den grønne gren.
Men er den bagved liggende ambition ikke, at vi får de unge i arbejde.
Er arbejde uden uddannelse ikke bedre end uddannelse uden arbejde?
I Herning Kommune har vi p.t. 913 personer under 25 år, der er ledige.
Det vil være fantastisk, hvis disse 913 personer (eller de fleste af dem) kom under
uddannelse, der senere førte til arbejde.
Men ville det ikke være lige så godt, hvis disse 913 personer (eller blot nogle af dem) kom
i arbejde.
Det er vel ikke alle job, der kræver en ungdomsuddannelse. Og hvis man er i job - og har
brug for mere viden - er man vel mere motiveret til at gå i gang med en uddannelse.
Jeg er helt enig i, at alle skal kunne læse, skrive og regne. Men det forventer jeg, at man
lærer i grundskolen.
Og jeg er helt bevidst om, at det er svært for mange at finde et job endsige en elevplads
eller en praktikplads.
Men det afgørende må vel være, at de unge ikke går rundt uden at lave noget. I så fald
kan det jo blive en vane.
Så mit personlige mål skal være, at 95 % af en ungdomsårgang inden 2015 skal have
gennemført en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse.
Første skridt i den retning er, at vi anerkender de helt nødvendige job, som ikke
nødvendigvis kræver en længere uddannelse.
Ordforklaring:
Ungdomsuddannelser er en fællesbetegnelse for 4 forskellige former for uddannelser, der
kan påbegyndes direkte efter folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. De 4
ungdomsuddannelser opdeles i erhvervsrettede ungdomsuddannelser og
studieforberedende ungdomsuddannelser.
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser omfatter erhvervsuddannelser, social- og
sundhedsuddannelser (SOSU-uddannelser) og Landmand eller Skibsassistent.
De erhvervsrettede ungdomsuddannelser varer mellem 1 og 5 år og kvalificerer en til at
begynde i job/arbejde straks efter endt uddannelse.
Studieforberedende ungdomsuddannelser (Gymnasiale uddannelser)
De studieforberedende ungdomsuddannelser varer mellem 2 og 5 år og kvalificerer en til
at læse videre ved dernæst at søge ind på en videregående uddannelse.
10. klasse er ikke en ungdomsuddannelse.

