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Overgangen fra folkeskolen 
til en ungdomsuddannelse 
kan være svær for de unge, 
der har svært ved at lære, og 
for dem, der døjer med psy-
kiske eller sociale problemer. 
Derfor fylder de i statistikken 
over dem, der dropper ud af 
uddannelsessystemet allere-
de inden, de når at tage første 
skridt mod en karriere på ar-
bejdsmarkedet.

Der skal derfor tages ekstra 
hånd om dem for at nå rege-
ringens mål om, at 95 procent 
af en ungdomsårgang skal 
have en uddannelse.

Det er man godt i gang med 
i Region Syddanmark, hvor 
der er sat fokus på unge, der 
mistrives med tiltag støttet 
af Hold Fast. Et EU-støttet 
projekt grundlagt i 2009, hvor 
Region Syddanmark og Re-
gion Midtjylland indgik et 

samarbejde med formålet at 
arbejder for fastholdelse af 
unge i uddannelse. De seneste 
måneder har de arbejdet for, 
at erfaringerne bliver delt.

Fagligt fokus
Der er allerede en lysende 
overskrift for de erfaringer 
koordinator for Hold Fast, 
Kirsten Bach Kjeldal, har 
samlet.

- Det handler om, at de 
unge, der mistrives får hjælp 
til at få både et socialt og et 
fagligt fodfæste i uddannel-
sessystemet, siger hun.

I Odense har de blandt an-
det haft succes med en men-
torordning for unge med 
indlæringsvanskeligheder, 
psykiske eller sociale proble-
mer. 164 fra årgang 2010 fik 
en mentor, der hjalp dem i 
overgangen fra folkeskolen 
til ungdomsuddannelse. Et år 
efter var 139 stadig under ud-
dannelse.

De unge har forskellige be-
hov. Og en mentor kan give 
individuel vejledning til den, 
der har haft det svært allerede 
i folkeskolen eller en, der ikke 
har rygsækken fyldt op med 
faglig viden.

En del af de projekter, Hold 
Fast har støttet, handler om 
at styrke det sociale tilhørs-
forhold for den unge.

Nu arbejder Hold Fast for, 
at erfaringerne fra de projek-
ter bliver fælles viden på re-
gionernes uddannelsesinsti-
tutioner.

- Vi holder tema-dage om 
fastholdelse. Senest for gym-
nasier, hvor 10 repræsentanter 
fortalte om deres resultater 
med forskellige projekter, for-
tæller Kirsten Bach Kjeldal.

Håbet er, at flere institutio-
ner har ladet sig inspirere, for 
Hold Fast lukker til sommer.

- De nye profiltal viser, at 
der sker noget, siger Kirsten 
Bach Kjeldal.

Profiltallene står Ministe-
riet for Børn og Undervisning 
for. De viser, hvor mange af en 
ungdomsårgang, der forven-
tes at få en ungdomsuddan-
nelse. Tallet fra 2010 viser, at 
90,2 procent af en ungdoms-
årgang i Region Syddanmark 
vil få en ungdomsuddannelse 
inden 25 år efter de afslut-
tede folkeskolen. Det er over 
landsgennemsnittet og de 82 
procent, som var regionens 
profiltal i 2008.

Hjælp til at hage sig 
fast i en uddannelse
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Unge der mistrives får ingen uddannelse
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  Region Syddanmark og Syddansk Uddannelsesaftale har i 2012-2013 sat fokus på 
unge, der ikke kommer videre end folkeskolen, fordi de har sociale eller psykiske 
problemer. Det de kalder mistrivsel.
  En ny undersøgelse viser, at i Region Syddanmark er omkring 18 procent af en 
afgangsårgang fra folkeskolen ikke i gang med en uddannelse to år efter at have forladt 
folkeskolen i 2009.
  Af de 18 procent har cirka 12 procent afbrudt en uddannelse, der er påbegyndt efter 
folkeskolen, mens cirka 6 procent ikke er kommet i gang med en uddannelse efter 
folkeskolen. Mistrivsel kan være en medvirkende årsag til, at de ikke kommer i gang 
med en uddannelse eller afbryder.

  Det vurderes i undersøgelsen, at når mistrivsel er årsag til, at unge ikke fuldfører eller 
kommer i gang med en ungdomsuddannelse, skyldes det mistrivsel, som er grundlagt 
tidligere i deres liv, men der er ikke tidligere blevet taget ordentligt hånd om.
  Op imod 20 procent af eleverne i 9. klasse lider af psykisk mistrivsel – heraf 6-7 
procent med alvorlige trivselsmæssige problemer, svarende til 1.100-1.300 unge på en 
årgang.
  En indgriben så tidligt som muligt – i folkeskolen eller før – vurderes i rapporten at 
være afgørende for at øge trivslen blandt unge i Region Syddanmark. 
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20 procent af eleverne i 9. klasse lider  
af psykisk mistrivsel.
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Hver femte i 9. klasse mistrives


