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Status i 2015/6

• Faldende søgning til erhvervsuddannelser
• Ledige og aflyste hold
• Stigende bekymring for mangel på faglærte
• Lav uddannelsesgrad 
• Lav fleksibilitet blandt uddannelsesudbud.

• Få linjer med hovedforløb
• To optag om året

• Høj andel af faglærte unge, søger ”over” ved 
uddannelses ophør.



Tidligere AF/Jobcenter initiativer

• Kompetenceforum Bornholm
• Flere AMS/STAR projekter

• Ufaglært til faglært..



Virksomhedernes rekruttering af 
lærlinge
• Rekruttering i slutning- eller efter grundforløb

• Gerne gennemfaglærer på erhvervsskole
• Evt. forlagt undervisning fra skolepraktik til 

virksomhederne



Barrierer for uddannelse

• Blandt ufaglærte ledige
• Usikker  indtjening i uddannelsesperioden
• Usikker på mulighederne for at færdiggøre 

uddannelsesforløb
• Manglende mobilitet

• Blandt unge
• Usikker på mulighederne for at færdiggøre 

uddannelsesforløb
• Mor’s manglende mobilitet



Hvad vil vi ændre

• Skabe hele forløb for både unge og ledige 
ufaglærte

• Skabe sikkerhed for uddannelse
• Øge virksomhedernes rekrutterings fundament
• Skabe fleksibilitet



Hvad gjorde vi

• Jobcenterets virksomhedsservice fik observatør 
pladser i Lokale Uddannelses Udvalg

• Tæt samarbejde med A-kasser
• Tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner
• Målrettet opsøgning af virksomheder (også 

offentlige)
• Påvirke rekrutteringskultur
• Skabe konkurrence om de potentielle elever 

blandt virksomhederne
• Synlig indsats overfor politisk niveau



Hvad har vi opnået

• En tredobling af antallet af igangværende 
voksenlærlinge forløb

• Fyldte hold på SOSU uddannelserne
• Flere virksomheder søger efter lærlinge der 

påtænker at starte EUD
• (For)forløb for ledige ufaglærte til de 

uddannelser med hovedforløb på Bornholm
• Flere virksomheder ansætter og aflønner under 

grundforløb.
• Flere virksomheder giver fagets mindsteløn til 

”voksne” elever 



Har vi betænkeligheder

• Nej
• Også alligevel

• Løn: et konkurrence vilkår
• Alle virksomheder vil ikke være med.
• Øger vi virksomhedernes lønomkostninger ?
• Skubber de ”voksne” de unge ud?



THE END
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