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                                       København den 20. juni 2013  

Almen voksenuddannelse på VUC løfter de svageste unge ind på 

uddannelsessporet - og mange går videre på erhvervsuddannelserne 

Efter almen voksenuddannelse på VUC vælger langt størstedelen af de unge at gå videre på en 

erhvervsuddannelse. Det viser en undersøgelse, som Lederforeningen for VUC og VUC Videnscenter 

sammen med Tænketanken DEA offentliggør i dag.  

Hans Jørgen Hansen, der er formand for Lederforeningen for VUC, udtaler: ”Politisk set står vi med den 

store udfordring, at mange unge mennesker slet ikke har de nødvendige almene kompetencer i f.eks. 

dansk, engelsk og matematik for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. Nu har vi så fået solid 

dokumentation for, at det netop er her, at VUC’erne med almen voksenuddannelse kan gøre en forskel.”   

Undersøgelsen viser, at VUC med almen voksenuddannelse får fat i rigtig mange unge, som har afbrud med 

fra andre uddannelser, hovedsageligt kommer fra uddannelsesfremmede hjem, og hvor 40 procent af dem 

kommer fra en form for passiv forsørgelse i form af sygedagpenge, orlov eller ledighed, før de starter på 

almen voksenuddannelse (avu) på VUC.  

Rapporten tegner et billede af en ung kursistgruppe med en mangelfuld uddannelsesballast, som i høj grad 

anvender avu som et fuldtidstilbud på vej mod deres første ungdomsuddannelse. I betragtning af, at 

målgruppen har et ringe uddannelsesmæssigt udgangspunkt, er det positivt, at 46 procent af de unge 

fuldtidskursister et år efter deres forløb på VUC er i gang med uddannelse på et højere niveau, og at 17 

procent er i beskæftigelse. Det er især værd at bemærke, at 59 procent af kursisterne fra årgang 2010, som 

er i gang med en uddannelse, har valgt en erhvervsuddannelse.  

Hans Jørgen Hansen fortsætter: ”Vi har med undersøgelsen fået ny og brugbar viden om de målgrupper, 

som benytter VUC’s tilbud om almen voksenuddannelse. VUC løfter en meget vigtig opgave i forhold til at 

give de unge med lavest uddannelse og ofte de ringeste forudsætninger for kompetenceudvikling nogle 

farbare veje ind i uddannelsessystemet igen. Politikerne bør i langt højere grad have fokus på, at de almene 

kompetencer er helt grundlæggende for succes andre steder i uddannelsessystemet. Debatten er desværre 

kommet til at handle meget om erhvervsskoler kontra gymnasier. Det er meget forsimplet. Vi har behov for 

helhedsorienterede løsninger. I bund og grund handler det om at give de unge effektiv uddannelse med en 

god blanding af høje faglige krav og den nødvendige støtte undervejs. Vi skal blive bedre til at uddanne 

mønsterbrydere”. 

VUC bliver til tider kritiseret for at optage for svage kursister. Til den kritik svarer Hans Jørgen Hansen:  

”Gruppen af unge, som vi her taler om, har brug for kompetencegivende uddannelse, og almen 

voksenuddannelse (avu) er det laveste kompetencegivende niveau for voksne i vores uddannelsessystem. 

Derfor er det ganske enkelt for tyndt at hævde, at vi optager for mange med svage faglige forudsætninger. 

Det er givetvis rigtigt, at VUC uddanner en del unge voksne med svage forudsætninger, belastet social 

baggrund, misbrugsproblemer og diagnoser, som systemet kæmper med. Men dels lykkes det faktisk for 

mange af disse svage at komme igennem med et brugbart resultat, og dels kunne man, hvis man vil være 
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kritisk, snarere slå til lyd for, at VUC skal være endnu bedre til at lykkes med disse grupper i stedet for at 

tale om eksklusion, og at fanden kan tage de sidste”. 

Fakta om Almen voksenuddannelse (avu)  

Almen voksenuddannelse (avu) er uddannelse i almene fag for voksne på et niveau, der svarer til 

folkeskolens 9. og 10. klasse. De nyeste tal viser, at flere unge end nogensinde i alderen 18 - 30 år bruger 

denne mulighed for at få fodfæste i uddannelsessystemet og som trinbræt til videre uddannelse – og 

specielt erhvervsuddannelserne.  

 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 
 

Formand for Lederforeningen for VUC 

Hans Jørgen Hansen  

tlf. 40 30 16 54    

 

Sekretariatschef for VUC Sekretariatet 

Mads Justsen  

tlf. 20 58 32 41 


