
 
 

Klumme til uddannelsesavisen, november 2013 
 
Reformernes tid 
Der går snart ikke en dag, uden vi i de landsdækkende medier kan læse om resultaterne af regeringens målsætning om 
at reformere en række indsatser inden for uddannelse og beskæftigelse.  
Pensionsreformen var første skridt. Her er der fokus på, at så få som muligt tildeles en pension, mens så mange som 
muligt skal udvikles til en fremtid på arbejdsmarkedet. Unge, der afslutter STU, skal således videre i uddannelse eller 
beskæftigelse. Reformen åbner mulighed for forløb, hvor man lægger langsigtede udviklingsplaner for at øge den 
enkeltes arbejdsevne. Faktum er dog, at der her 11 måneder efter, loven trådte i kraft, kun er etableret få forløb, 
hvilket i flere tilfælde afskærer vores unge fra muligheden for at fortsætte den gode udvikling, de oplevede i deres 
STU-forløb. For ikke alle unge er klar til videre uddannelse eller beskæftigelse efter endt STU-uddannelse. Deres 
senmodning kræver, at der arbejdes videre med personlige, sociale og sundhedstemaer, parallelt med at man gradvist 
arbejder med tilknytning til virksomheder og arbejdsmarkedet.  
 
Kontanthjælpsreformen er næste trin på reformtrappen. Fra 1. januar 2014 sker der store omlægninger af ydelser og 
muligheder for indsatser, herunder øget krav til unge om igangsættelse af uddannelse eller en målrettet indsats. 
Håbet er, at der med reformerne kan skabes en sammenhængende indsats i kommunerne for vores elever, så deres 
erhvervede kompetencer kan sikre dem en varig plads på arbejdsmarkedet, der matcher deres funktionsniveau og 
evner. 
Erhvervsskoleområdet reformeres inden længe, og her lægger man op til en optimering af erhvervsuddannelserne, fx 
via indføring af adgangskrav, hvilket vil udsætte uddannelsesstart for en stor gruppe unge.  
 
Den længe omtalte fleksuddannelse synes gradvist at tage form. I Consentio følger vi naturligvis arbejdet på 
uddannelsesområdet tæt, da det kan give nye udfordringer og muligheder for de elever, der gennem STU-
uddannelsen har potentiale for at fortætte i videre uddannelse efter endt STU. Men vi frygter, at fleksuddannelsen vil 
blive første valget efter endt grundskole, og at en ny kommunal spareøvelse vil kanalisere STU-elever over i en 
statsfinansieret uddannelse. Det må ikke ske!  Hovedparten af STU-målgruppen har behov for tid til modning og 
afklaring samtidig med, at man arbejder målrettet med udvikling mod voksenlivet og en fremtidig plads på 
arbejdsmarkedet. Hvis fleksuddannelsen tænkes som en ”funktionsuddannelse”, så kan det være et fantastisk 
alternativ til EGU og EUD efter STU’en. Opgaven omkring fleksuddannelsen kan derfor med fordel løses i samarbejde 
med en række af de offentlige og private udbydere af STU.   
 
Bedre og stærkere 
Fremtiden stiller krav til udbyderne af STU. Consentio arbejder kontinuerligt med at opkvalificere foreningens 
medlemmer og andre udbydere af STU til at håndtere disse. I september afholdt Consentio en konference, der bl.a. 
omhandlede et af foreningens formål om at sikre kvalitet i arbejdet hos udbyderne. Med oplæg fra konsulentfirmaet 
New Insight og den københavnske STU-udbyder, HKI - Hans Knudsen instituttet, satte vi nemlig fokus på programteori 
som redskab til at kvalificere, optimere og styre STU-indsatsen.  
 
En programteori fungerer som et planlægningsværktøj, understøtter indsatsen, prioritering og revidering, skaber 
fokus på sammenhæng mellem aktiviteter og resultater for udførende medarbejdere, ligesom den angiver 
fokuspunkter for evaluering. En god teori styrker arbejdet med eleverne og understøtter ambitionen om, at STU ikke 
blot er tre gode år, men at uddannelsen også skal give formelle og reelle kompetencer i et selvstændigt og aktivt 
ungdoms- og voksenliv med tilknytning til arbejdsmarkedet. Programteori giver mulighed for at sikre evaluering og 
dokumentere vores indsats og effekt. 
På foreningens netop overståede generalforsamling fik bestyrelsen mandat fra medlemmerne til at afsætte midler til 
at styrke foreningens organisation. Fra 1. januar 2014 styrker vi faciliteringen af medlemmer med øget information og 
kommunikation, flere konferencer, nationale og lokale ERFA-grupper samt en øget synlighed i det politiske billede. Vi 
er klar til nye udfordringer og reformer! 
 
Af Karsten Bendix, bestyrelsesformand, Consentio 
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