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OM PROJEKTET
De Frafaldne er et bogprojekt, hvor 20 unge, 
støttet af en mentor gennem foråret 2014, har 
skrevet essays om deres frafald fra en ungdoms-
uddannelse. De Frafaldne er trykt i 3.000 eksem-
plarer og nuancerer debatten om ungdoms- 
uddannelser med unges egne historier, følelser, 
drømme og idéer. Denne rapport beskriver pro-
jektets design, forløb og gennemførelse.

De Frafaldne er et non-profit-projekt startet og 
realiseret af foreningen Ungdomsbureauet.
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HVORFOR DE FRAFALDNE?

I regeringsgrundlaget fra 2011 er formuleret 
ambitionen om, at 95 % af en ungdomsårgang i 
2020 gennemfører en ungdomsuddannelse. Til-
bage i 2012 startede 96 % af en ungdomsårgang 
på en ungdomsuddannelse, men 31 % faldt fra 
igen. Det er over 40.000 frafald. Der er altså et 
stort skel mellem ambitionerne og realiteterne. 
Midt i de store politiske armbevægelser, tal, gra-
fer, analyser og statistik findes frafaldshistorierne 
af kød og blod. 20 af disse personlige historier 
bliver fortalt i bogen De Frafaldne. Historierne 
kan ikke læses gennem statistik, en graf eller 
kvantificeres, for de er dybt personlige, drypper 
af autenticitet, de er vidt forskellige, rørende, 
oprørende og meget ærlige. De Frafaldne giver 
plads til udfoldelse af nuancerne i historierne 
og giver den fornødne plads og tid til at forstå, 
hvordan frafald opleves. I hvert fald for 20 unges 
vedkommende.

Frafald handler ikke kun om, hvad der sker, eller 
ikke sker, når de unge sidder på skolebænken. 
En væsentlig indsigt fra bogen er, at frafald fra 
en ungdomsuddannelse også handler om me-
get andet; det, der ligger uden for skolen. Man 
kan sige, at frafald ikke kun handler om det van-
skelige ved at være elev, men om det vanskelige 
ved at være ung. Tag for eksempel Cecilia, der 
er født, opvokset og har gjort op med en dybt 
religiøs familiebaggrund. Bruddet med religio-
nen har skabt store eksistentielle bekymringer, 
der har skubbet lektier, venner og skolen i bag-
grunden. Eller tag Melisa, der ingen venner har 
i skolen og finder mest anerkendelse uden for 
skoletiden som hestepige.

Det er blot to eksempler på, hvordan De Frafaldne 
bidrager til at udvide forståelsen blandt beslut-
ningstagere om, hvad frafald er, og dermed på-
pege, at uddannelsespolitik også bør handle 
om livet uden for skolen. Uddannelsespolitik bør 
måske derfor i fremtiden også inkludere social-
politiske elementer. De to eksempler illustrerer 
diversiteten i frafald, og håbet er, at bogen også 
kan vise unge i samme sårbare situation, at de 
ikke er alene.

I nærværende rapport kan du læse mere om, 
hvordan De Frafaldne er blevet til og hvordan 
projektet er forløbet.

God læselyst,

Kenneth Salomonsen & Olav Hesseldahl
Projektledere Ungdomsbureauet
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TAK TIL 

Tak til dem, der har gjort projektet muligt økono-
misk. EU’s Aktive Unge-program samt Kultursty-
relsens Folkeoplysningspulje.
 
Tak til samarbejdspartnere. Hygge Factory og 
Karen Siercke for at være med til at forme og ud-
vikle hele idéen om De Frafaldne. UU-Danmark 
for at give projektet relevans på det uddannel-
sespolitiske område og for at formidle kontakten 
til UU-centre i hele landet. Og særlig tak til Ung-
dommens Røde Kors og Sidsel Faurholt, Nana 
Fjord de Paula, Julie Nordberg Gunst, og Thea 
Hass for at finde de fantastiske mentorer, og for 
at være åbne over for vores idéer.

Tak til Annemette Færch, David Meincke, og Anni 
Stjerne.

Tak til Martin Fehr Therkildsen og Mads Aagaard 
Danielsen for ihærdig og kompetent assistance i 
redaktionsfasen.

Tak til de 20 unge for deres mod og ihærdige 
indsats.

Tak til de 20 mentorer, der har støttet, kritiseret, 
stået på mål, guidet, og drukket kaffe med de 
unge på en måde, der har sørget for en utrolig 
høj gennemførelsesandel og tilfredshed blandt 
de deltagende unge.
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OPSUMMERING

De Frafaldne er blevet trykt i 3.000 eksempla-
rer, og bøgerne har fået stor opmærksomhed. 
Mange unge har stiftet bekendtskab med bogen 
gennem tre af de unges deltagelse i radiopro-
grammet Tværs på P3, hvilket har givet unge 
mulighed for at spejle sig i de tyve fortællinger. 
Mere systematisk er bogen også blevet brugt 
som led i uddannelses- og vejledningsforløb for 
unge flere steder rundt i landet på skoler og UU-
centre. Det er meget tilfredsstillende, da bogen 
dermed også viser sig at besidde en kvalitet, der 
anerkendes fagligt. Tilsammen bekræfter det at 
bogen har opfyldt ét af to formål med projektet, 
nemlig at bogen har fået liv blandt unge, særligt 
i forhold til andre frafaldne eller frafaldstruede.

De Frafaldne havde også til formål, at skabe op-
mærksomhed om den brændende platform og 
samfundsproblematik, som frafald på ungdoms-
uddannelser er. Det er lykkedes på den måde, 
at bogen har været genstand for stor opmærk-
somhed. Der har været flere debatindlæg og 
omtaler i forskellige aviser, og så har der været 
stor efterspørgsel efter bogen fra vejledere, un-
dervisere, beslutningstagere og privatpersoner 
med interesse for unge og uddannelse. Bogen 
har været en dåseåbner for voksnes tilgang til at 
forstå hvad frafald handler om.

Udover de prædefinerede formål har en tredje 
ting vist sig. På forhånd havde vi en forhåbning 
om at de tyve unge og de tyve mentorer ville 
have gavn af at være en del af projektet. Det har 
i høj grad vist sig at være tilfældet. De tyve unge 
har været på en rejse, hvor de både har gennem-
gået en faglig og personlig udvikling, samt ble-

vet mere afklarede om deres fremtidige uddan-
nelsesvej. De tyve mentorer har oplevet, hvordan 
deres indsats gør en forskel, og hvordan de er 
blevet bedre redaktører. Projektet har dermed 
en dimension, der ikke blot er vidensindsam-
lende, men også er kompetencegivende for de 
involverede.

Derudover peger evalueringen på en generelt 
set stor tilfredshed med de mange forskellige 
elementer af projektet, alt fra den indledende 
uddannelsesweekend for mentorerne til de un-
ges oplevelse af bogens grafiske udtryk. På den 
måde er vi fra projektledelsens side ovenud til-
fredse med evalueringens resultater. Alt i alt, er 
et bogprojekt som De Frafaldne en spændende 
måde, at få sat fokus på en brændende platform, 
hvor der mangler unges perspektiver. Vi er over-
beviste om at De Frafaldne har en opbygning, 
der er mulig at konvertere til andre områder. 
Ungdomsbureauet håber derfor i fremtiden at 
lave endnu flere bøger efter denne model. Må-
ske en hel De …-serie?
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PROJEKTET

Dette afsnit beskriver, hvordan hele projektet i 
udgangspunktet er bygget op. Altså hvordan 
skelettet er konstrueret. Hvordan vi derpå har 
puttet kød på skelettet gennem processen og 
hvordan projektet reelt er forløbet, opsummeres 
i afsnittene Processen og Evaluering.

Idéen med projektet var at unge, der var faldet 
fra en ungdomsuddannelse, selv skulle skrive de-
res frafaldshistorie, så der hverken var “voksne” 
til at stille opgaven, eller spørgsmål formuleret 
ned i detaljen, som de unge skulle besvare. Sam-
men med en mentor skulle den unge, gennem 
en proces, tale om, og eventuelt bearbejde, sit 
frafald. Det skulle efterfølgende være udgangs-
punktet for et personligt essay om frafald, der 
gerne måtte have litterære ambitioner. Med 20 
par af unge og mentorer skulle de tyve essays til-
sammen blive til bogen De Frafaldne, der er trykt 
i 3.000 eksemplarer.

Fra starten af projektet var der to primære formål:

• Bogen De Frafaldne skal inspirere og guide 
andre unge i samme penible situation over 
hele landet.

• For det andet vil De Frafaldne supplere for-
ståelsen af ungdomsuddannelse, vejledning 
og frafald blandt beslutningstagere og an-
dre “voksne”, der arbejder med området. De 
20 essays i bogen driver af hverdag, følelser, 
drømme og bristede drømme, ambitioner 
og erfaringer, som vi mener kan gøre, at be-
slutningstagere og uddannelsespinger kan 
se mere holistisk på området, end hvad der 
hidtil har været tilfældet.

Ud over disse to formål har det også været am-
bitionen, at de unge i projektet skulle gennemgå 
en positiv personlig udvikling. Håbet var, at de 
kunne komme både fagligt og mentalt styrket ud 
af forløbet og derudover også være mere afkla-
rede om deres fremtidige uddannelsesvej.

Projektledelse og tidsplan
Ungdomsbureauet tog initiativet til De Frafaldne 
og er projektejere. Derudover har Ungdomsbu-
reauet stået for projektledelsen og administra-
tionen gennem hele processen, hvilket vil sige:

• Udvikling af projektet
• Funding og etablering af samarbejder
• Rekruttering af unge
• Udvikling af workshopmodel og uddannelse 

af mentorer
• Sammensætning af unge og mentorer
• Starte, understøtte og fastholde unge samt 

mentorer
• Redigering af bogen
• Tilrettelæggelse af korrekturlæsning, layout, 

illustration, trykning og distribution
• Pressearbejde
• Regnskab
• Evaluering

Projektet tog otte måneder, efter at finansierin-
gen var på plads. Tidsplanen og generelle ar-
bejdsopgaver for De Frafaldne ses her:
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Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep.

FASE 1 – FORBEREDENDE

Yderligere funding

Rekruttering og screening af unge 
deltagere

Rekruttering og screening af frivillige 
mentorer

Udvikling og planlægning af otte 
workshops

Uddannelsesweekend for frivillige 26./27. apr.

Match af unge og frivillige 25.apr.

FASE 2 - GENNEMFØRELSE

Workshop 1-8 28. apr. 27.jun.

Fastholdelse og engagement af deltagere 
+ frivillige

FASE 3 – OFFENTLIGGØRELSE OG 
EVALUERING

Korrektur, design, layout og tryk af bog

Udgivelsesevent 8.aug.

Pressearbejde

Distribution

Evalueringsrapport og afrapportering
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Samarbejdspartnere
Fra starten af projektet har der været tre sam-
arbejdspartnere i projektet, der har bidraget til 
projektet på forskellige måder. Ungdommens 
Røde Kors rekrutterede, med deres store erfa-
ring og netværk, mentorerne til projektet. UU-
Danmark bistod i udviklingen af projektet og i 
forhold til rekrutteringen af unge og senere hen 
distributionen. Hygge Factory har lavet lignende 
projekter tidligere inden for andre områder og 
bistod i udviklingen af forløbet.

Finansiering
Projektet er non-profit, og der genereres ikke 
noget overskud af projektet, hvilket blandt andet 
betyder, at bogen er gratis og frit tilgængelig på 
nettet.
EU’s Aktive Unge-program (aktion 5 Ungdoms-
seminarer) finansierede 75 % af projektet og var 
betinget af en medfinansiering andetstedsfra. 
De resterende 25 % kom fra Kulturstyrelsens Fol-
keoplysningspulje.

PROJEKTETS DELTAGERE
De Frafaldne er selvsagt ikke noget uden de 20 
unge og deres 20 mentorer. I det følgende er be-
skrevet nærmere om de unge og mentorerne og 
om, hvordan de er blevet klædt på til at deltage 
i projektet 

For at kunne være med i projektet som ung var 
der opstillet tre kriterier:

• Den unge skulle være faldet fra en ungdoms-
uddannelse.

• Den unge måtte ikke have gennemført en 
ungdomsuddannelse.

• Den unge skulle være faldet fra en ungdoms-
uddannelse inden for det seneste år.

Der var ikke et krav om, at den unge kunne skri-
ve. Der var heller ingen forventning om hjem-
mearbejde, da alt arbejdet i forbindelse med 
projektet var tilrettelagt, så det kunne klares i 
nærvær med den unges mentor. Til gengæld 
blev de unges motivation for at deltage i projek-
tet testet. De unges tilmelding fandt sted gen-
nem en telefonsamtale med Ungdomsbureauet 
og via et elektronisk tilmeldingsmodul, hvor de 
kunne angive særlige ønsker og behov i forhold 
til matchningen med mentoren og deres delta-
gelse i projektet.

Til hver ung blev tilknyttet en mentor, som fulgte 
den unge gennem hele forløbet. Mentorerne 
blev rekrutteret gennem Ungdommens Røde 
Kors (URK), der har stor erfaring med rekrutte-
ring af frivillige og et tilsvarende stort netværk i 
de fire store universitetsbyer, hvor De Frafaldne 
primært har kørt (Aalborg, Aarhus, Odense, Kø-
benhavn). URK havde en række krav til mento-
rerne. Mentorerne skulle sørge for, at der altid 
var andre tilstede, når de mødtes, og URK ind-
hentede derudover børneattester som del af 
deres screening. Derudover var der mulighed 
for screening hos en psykolog, hvis der skulle gå 
noget galt i forløbet. 

Mentoren skulle være interesseret i skrivning og 
sociale problematikker og være villig til at lægge 
2-3 timer per gang i løbet af den otte-ugers pe-
riode, skriveforløbet varede. Mentorens rolle i 
projektet var to-foldig:

• Mentoren var en betroet samtalemakker og 
ikke en autoritet fra uddannelsesinstitutio-
ner, der f.eks. har indberetterpligt som lære-
re eller vejledere, og samtidig heller ikke en 
ven eller noget familie, der kunne være syltet 
for meget ind i den unges hverdag og syn på 
verden. Mentoren var slet og ret et genuint 
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interesseret ungt menneske, der stod klar til 
at tale om frafaldet og alt det, der kan være 
forbundet med det. 

• Mentoren skulle styre hele processen i mål 
og herunder være skrivemakker, inspirator til 
og redaktør af essayet.

Fastholdelse af og dialog med mentoren i pro-
jektet skete først og fremmest gennem en digital 
dagbog, hvor mentoren berettede om, hvor de 
var i processen, hvordan det skred frem, og om 
de var komfortable med det hele. Hvis det ikke 
gik godt, havde mentoren mulighed for at bede 
om at blive ringet op (det er altid lettere end selv 
at skulle ringe op), og bruge projektledelsen fra 
Ungdomsbureauet til at understøtte i alle facet-
ter i projektet. Derudover havde de tyve men-
torer mulighed for at sparre med hinanden i en 
facebook-gruppe, der var oprettet til formålet.

Matchning af ung og mentor
For at sikre en så høj gennemførelsesandel som 
muligt lagde Ungdomsbureauet og URK et stort 
stykke arbejde i at matche den unge og mento-
ren på bedst mulig vis. Som del af rekrutteringen 
af både ung og mentor blev der i begge tilfælde 
spurgt ind til interesser og særlige ønsker og be-
hov. Herefter satte URK og Ungdomsbureauet 
ung og mentor sammen ud fra en vurdering af, 
hvilke profiler, der ville passe godt sammen. Vur-
deringen skete bl.a. ud fra kriterier om, at mento-
ren gerne skulle være ældre end den unge, og at 
de gerne måtte have fælles interesser, der kunne 
lette samtalen til at begynde med.

Uddannelsesweekend 
Inden mentorerne og de unge kunne komme i 
gang, arrangerede Ungdomsbureauet en ud-
dannelsesweekend, hvor mentorerne blev klædt 
på til at varetage den særlige rolle som mentor 
i projektet og derudover blive informeret om 

projektet mere detaljeret. Programmet for ud-
dannelsesweekenden havde, ud over en intro til 
Ungdomsbureauet og De Frafaldne samt Ung-
dommens Røde Kors, tre besøg udefra:

• Mentorens rolle i projektet – Hvordan men-
toren passer på sig selv og den unge. Ved 
Signe Marie Toft, Læringskonsulent og cand.
pæd. i pædagogisk psykologi

• Hvem er den unge frafaldne? En forskers 
arbejde med unge frafaldne gennem po-
esi. Ved Anne Gørlich, PhD-studerende ved 
Center for Ungdomsforskning, Aalborg Uni-
versitet

• Digtoplæsning og snak om uddannelse (el-
ler mangel på samme). Ved forfatter og ra-
diovært Keith Lohse

Derudover præsenterede Ungdomsbureauet på 
uddannelsesweekenden en redskabspakke med 
fem emner, som det var tanken, at mentorerne 
kunne hive frem både før og under projektet og 
lade sig inspirere af. De fem emner blev præsen-
teret over for mentorerne, hvorefter emnerne 
blev diskuteret og udviklet yderligere. Således 
blev redskabspakken på først fem sider udvi-
det til en 12-siders guide for, hvordan mentoren 
kunne facilitere processen med den unge. Pak-
ken inkluderede følgende fem emner og diskus-
sionsspørgsmål:

• Meet and greet. Hvordan skabes fortrolig-
hed med den unge? Hvordan får man en 
god relation op at stå?

• Redaktørrollen. Hvad er mentorens rolle? 
Hvad er balancen mellem ven, redaktør, 
sparringspartner og kritiker? Hvordan for-
ventningsafstemmer man?

• Interview-teknik. Hvordan får mentoren af-
dækket hele frafaldshistorien, stillet de svære 
spørgsmål og kommet bag den unges facade?
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• Sprog og retorik, fortælleteknik og virkemid-
ler. Hvordan udvikles den unges eget sprog 
og tone?

• Det gode essay. Hvad er et godt essay?

Workshop
Efter uddannelsesweekenden blev bolden givet 
op til, at de unge og mentorerne kunne påbe-
gynde forløbet. De skulle som udgangspunkt 
mødes otte gange á 2-3 timers varighed. Gen-
nem de otte gange skulle de lære hinanden at 
kende, opbygge en tillidsbaseret relation, tale 
om frafaldet, og ikke mindst udarbejde et essay. 
I mødet mellem den unge og mentoren var der 
hver gang et mindre budget til at dække café-
regningen og transportudgifter. Derudover var 
der afsat et lidt større beløb til en social aktivitet, 
der kunne hjælpe med at forstærke relationen 
mellem den unge og mentoren. Hvordan relatio-
nen mellem den unge og mentoren så udviklede 
sig, var naturligvis meget forskelligt fra par til par.

Til slut i processen var der et redaktionsarbejde, 
hvor Ungdomsbureauet gav feedback til de en-
kelte essay. Det havde blandt andet til formål at 
skabe en sammenhæng i afsnit og brug af over-
skrifter, samt at sikre at teksterne også forholdt 
sig til den overordnede frafalds- og uddannel-
sestematik.
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PROCES

I dette afsnit beskrives, hvordan projektet er for-
løbet, og hvordan det skelet, der er beskrevet i 
ovennævnte afsnit, er blevet realiseret.

Unge
Det har aldrig været meningen, at De Frafaldne 
skulle være noget repræsentativt og videnskabe-
ligt dokument, men snarere et litterært produkt 
og en kvalitativ tilføjelse til uddannelses- og vej-
ledningsområdet. Derfor er de unge deltagere 
rekrutteret ud fra deres lyst og motivation til at 
skrive og medvirke i en bog. Det har blandt an-
det betydet, at selvom flere drenge dropper ud 
af ungdomsuddannelser end piger, så er der 
flere piger end drenge med i bogen. 

Her følger en kort gennemgang profilen for de 
20 unge der er med i bogen:

• Alder: De yngste, der er med, er 16 år, og 
den ældste er 25 år. Gennemsnitsalderen for 
de 20 unge i bogen er 20 år.

• Køn: Der er femten piger med og fem drenge.
• Frafaldet: Flere er kun faldet fra én uddan-

nelse, og de, der er faldet fra flest ungdoms-
uddannelser, er droppet ud fem gange. I alt 
inkluderer de unges historier fra 44 frafald, 
hvor 31 af dem er fra erhvervsrettede uddan-
nelser, mens 13 er fra gymnasiale uddannel-
ser.

• Årsag til frafald: Årsagerne til frafald i bo-
gen er mange og komplekse, og det taler 
egentlig mod bogens formål at kategorisere 
årsagerne. Hvis vi ser ud over det, så påpeger 
flere psykisk sårbarhed som en årsag til, at de 
ikke kunne følge med. Derudover har flere 

massive problemer på hjemmefronten i form 
af svigt eller misbrug (både fra forældre og 
dem selv), hvilket gør det vanskeligt at sidde 
og koncentrere sig i skolen. Der findes også 
en gruppe af unge i bogen, der kommer fra 
umiddelbart ressourcestærke hjem, men som 
ikke er motiveret for en uddannelse.

• Landsdækkende: Der er unge med fra alle 
fem regioner i Danmark. Fra Region Nord-
jylland fire stk. (Aalborg og Kongerslev), fra 
Region Midtjylland fem stk. (alle Aarhus), 
fra Region Syddanmark fem stk. (Fredericia, 
Esbjerg, Odense og Åbenrå), én fra Region 
Sjælland (Roskilde), og fem fra Region Ho-
vedstaden (Helsingør, København, Hillerød, 
Lyngby).

Vi valgte at give de unge mulighed for at være 
anonyme. Et hensyn, vi viste dem, da de i langt 
de flestes tilfælde berører noget i deres helt 
nære omgangskreds, der ikke er flatterende. 
Tre unge valgte at skrive anonymt, og det frem-
går i slutningen af deres essays, hvilke. Flere af 
de unge har aldrig læst en hel bog, og mange 
har heller ikke skrevet mere end en side. Derfor 
har mentorerne hjulpet de unge på vej på vidt 
forskellige måder. I to tilfælde har mentorerne 
skrevet teksterne for de unge pga. dysleksi. Da 
to af de unge ikke boede tæt på deres mentor, 
klarede de en del af deres kontakt via skype, sup-
pleret af et par enkelte fysiske møder.

Rekruttering
Erfaring fra URK om rekruttering af unge til lig-
nende projekter tilsiger, at rekrutteringen bør 
ligge så tæt som muligt på startdatoen for mø-
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det med mentoren for at de unge ikke mister 
motivation for projektet i en længere ventetid. 
Rekrutteringen blev besværliggjort af en påske-
ferie midt i de to uger, hvor der blev rekrutteret. 
I påskeugen havde mange uddannelsesinstitu-
tioner fri. Vi startede med at kontakte UU-centre 
via mail og telefon, hvilket resulterede i ganske 
få interesserede unge. Vi greb derfor knoglen 
og begyndte at ringe til produktionsskoler, der 
har en daglig kontakt med netop den gruppe 
unge, vi ledte efter. F.eks. fik vi fat i en dedike-
ret lærer på Gøglerskolen i Aarhus, der efter 10 
minutter fik den første unge til at ringe til os. 
Derefter kom yderligere tre derfra, og vi måtte 
takke nej til flere, da antal unge fra Aarhus var 
fyldt op. 

Ud over produktionsskolerne kontaktede vi også 
elevbevægelsen, hvor Erhvervsskolernes Elev 
Organisation var meget samarbejdsvillig og på 
en weekend fandt fem unge fra hele landet, der 
gerne ville være med. Desuden brugte vi vores 
personlige netværk i uddannelsesdanmark. 

En del unge kontaktede os, men kunne ikke bli-
ve tilbudt en plads, da de ikke levede op til de 
tidligere nævnte kriterier, der var opsat for del-
tagelse i projektet. Da vi havde opnået det øn-
skede antal unge, stoppede vi rekrutteringen. Vi 
valgte at rekruttere 24 unge (og 24 mentorer) i 
forventning (og baseret på URKs tidligere erfa-
ring) om, at ikke alle par gennemfører forløbet. 
Det viste sig at holde stik, da vi i sidste ende stod 
med 20 tekster, hvilket er en tilfredsstillende 
gennemførelsesandel. De fire unge, der forlod 
projektet, var desværre alle drenge, der dermed 
kunne have givet projektet en mere ligelig køns-
fordeling. Én af drengene havde en anden etnisk 
baggrund. En vinkel, vi også gerne ville have haft 
repræsenteret i bogen.

Mentor
URK udarbejdede, i samarbejde med Ungdoms-
bureauet, rekrutteringsmateriale, der blev sendt 
ud gennem URKs sædvanlige rekrutteringska-
naler. Interesserede indsendte ansøgninger og 
blev derefter inviteret til en samtale med URK, 
hvilket var udgangspunkt for udvælgelsen af 
mentorerne. Mentorerne var hovedsageligt stu-
derende på de videregående uddannelser. Der-
udover var der et par enkelte færdiguddannede 
jobsøgende.

Ungdomsbureauet og mentorerne havde en lø-
bende kontakt, der omhandlede vidt forskellige 
ting. Nogle havde brug for at starte relationen 
med den unge op og få råd til tillids- eller tale-
øvelser, andre mentorer havde brug for at blive 
motiveret, mens nogle mentorer brugte Ung-
domsbureauet til at læse tekster igennem løben-
de og få feedback.

Opstart og fastholdelse af unge og 
mentorer
Der lå et stort arbejde i at få de enkelte par i 
gang med deres proces. Helt lavpraktisk sva-
rede mange af de unge f.eks. ikke på telefonop-
kald fra numre, de ikke kendte. Derfor var Ung-
domsbureauet nødsaget til at ringe til de unge 
(eller deres vejledere eller lærere, der havde 
fået dem med i udgangspunktet), for at få dem 
til at svare på henvendelser fra mentorerne. Ud 
over det var der også flere par, der kommunike-
rede fint elektronisk, men hvor de unge meldte 
fra, når de endelig skulle mødes fysisk. Dette var 
mentorerne dog blevet advaret om under ud-
dannelsesweekenden, og alle par kom i gang i 
løbet af de første 14 dage. Ud af de 24 mento-
rer var der fire, der måtte have ny ung, fordi de 
unge sprang fra. Derfor kom fire par lidt senere 
i gang end de andre, da der skulle findes nye 
unge. Eftersom mentorerne, efterhånden som 
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de mødtes med de unge, begyndte at kende 
dem bedre end Ungdomsbureauet, holdt vi 
kontakten til de enkelte par gennem mentoren. 
Mentorerne, der som tidligere beskrevet skulle 
skrive i en digital dagbog, hvor de kunne bede 
om at blive ringet op, brugte telefonlinjen ofte. 
Flere af mentorerne benyttede sig af chancen 
for at få feedback på essays. Det fungerede på 
den måde, at de sendte tekststykker, som Ung-
domsbureauet så læste og gav kommentarerer i 
et dokument, der blev sendt retur. Derefter blev 
kommentarerne uddybet telefonisk, og der blev 
givet gode råd til, hvordan mentorerne kunne 
tage feedbacken med tilbage til den unge.

Redaktion og afslutning på skrive-
proces
Til slut i processen var der, som tidligere beskre-
vet, indlagt en redaktionsgang, hvor Ungdoms-
bureauet læste alle tekster igennem og gav en 
mere omfangsrig feedback. Der var en del feed-
back, der mest af alt handlede om at lave un-
deroverskrifter og mindre afsnit. Derudover var 
der en del af teksterne, der skulle forholde sig 
lidt mere til uddannelse rent indholdsmæssigt, 
og andre tekster som skulle reflektere endnu 
mere over, hvad den unge selv kunne gøre an-
derledes (fremfor udelukkende at skyde skylden 
på andre). Feedbacken blev godt modtaget, og 
den stramme deadline, hvor Ungdomsbureauet 
brugte en del tid på at indhente teksterne og 
presse på til sidst, blev overholdt. Den stramme 
deadline motiverede faktisk en del af de unge til 
at få skrevet teksten færdig og nå i mål.
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UDGIVELSE, PRESSE OG OMTALE

Udgivelsesevent
For at markere udgivelsen af De Frafaldne og 
hylde de unge og mentorerne arrangerede Ung-
domsbureauet et udgivelsesevent, der var hen-
vendt til de involverede i projektet såvel som til 
andre interesserede. Udgivelsen og offentliggø-
relsen af bogen blev afholdt fredag d. 8. august 
til et offentligt arrangement i Koncertkirken på 
Nørrebro i København. Inden arrangementet åb-
nede dørene til offentligheden, var Ungdomsbu-
reauet vært ved en middag for mentorerne og 
de unge. Til selve udgivelsen var der ca. 150 gæ-
ster. Programmet var som følger:

• Velkomst og politisk mål med De Frafaldne, 
projektledere fra Ungdomsbureauet Ken-
neth Salomonsen og Olav Hesseldahl

• Hvorfor uddannelsespingerne bør læse De 
Frafaldne, ved direktør i SFI Agi Csonka

• Poetryslam inspireret af De Frafaldne, ved 
Sofie Diemer Leonhardt 

• Musikalsk baggrundstapet (kontrabas og fly-
gel) og mingling. 

Distribution
De Frafaldne er trykt i 3.000 eksemplarer og er 
yderligere frit tilgængelig på Ungdomsbureau-
ets hjemmeside . Ungdomsbureauet har arbej-
det for at få udbredt kendskabet til bogen og 
sendt bogen til centrale beslutningstagere, aktø-
rer, der har været i berøring med projektet, og til 
pressen. Derudover er De Frafaldne blevet ud-
delt til to konferencer for UU-vejledere med hver 
200 deltagere, og stadig flere uddannelsesinsti-
tutioner henvender sig for at få tilsendt bøger. 
Foreløbig, en måned efter udgivelsen, er vi kom-

met af med 1.500 bøger, og vi modtager stadig 
flere henvendelser fra hele landet.

Grafisk udtryk
For at udvikle et særegent udtryk i bogen, hav-
de vi en indledende snak med et sæt grafikere 
(www.jacobbirch.com) og en tegner (Thomas På-
lsson), der satte sig ind i bogens formål og sjæl. 
Efter at de havde læst teksterne, udviklede de et 
udtryk og univers til bogen. Vi lagde vægt på, at 
universet ikke måtte være for dystert, men at det 
skulle holdes i sort/hvid, så det ikke overstrålede, 
men understøttede de 20 essays.

Pressedækning 
Ungdomsbureauet har arbejdet for, at De Frafald-
ne får presseopmærksomhed, og man har selv 
skrevet to debatindlæg d. 8. august i Jyllands-Po-
sten (Skyggesiden af uddannelsesbjerget, BILAG 
1) samt d. 6. september i Politiken (Elever er først 
og fremmest mennesker, BILAG 3). Der er blevet 
bragt en historie i Nordjyske, hvori en ung fra 
projektet samt Olav Hesseldahl fra Ungdomsbu-
reauet udtaler sig (BILAG 2). Derudover planlæg-
ger radioprogrammet Tværs på P3 et tema om 
uddannelse og frafald, hvori to af de unge fra De 
Frafaldne skal fortælle deres historie. 

Oplæg
Ungdomsbureauet er blevet inviteret til at for-
tælle om projektet i flere sammenhænge, og der 
kommer stadig nye forespørgsler. Indtil videre er 
Ungdomsbureauet inviteret til:

• at være vært for et debatarrangement på 
biblioteket KUBIS NORD i København, hvor 
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tre af de unge deltager og fortæller deres 
historie 

• at holde oplæg omkring projektet til CEFU 
i forbindelse med deres interne udviklings-
dage

• at fortælle om projektet og dets erfaringer i 
forbindelse med et afklaringsforløb for unge, 
arrangeret af det kommunale aktiveringsini-
tiativ JUMP i Roskilde

Bogens øvrige anvendelse
De Frafaldne er også blevet efterspurgt af diver-
se uddannelsesinstitutioner og UU-centre som 
undervisningsmateriale. Indtil videre tæller listen 
følgende:

• Hårup Skole som litteratur i danskundervis-
ningen

• Afklaringsforløb for uafklarede unge i UU-
Skanderborg

• Forløb for unge i UUV Køge Bugt
• Vejlederuddannelsen på VIA University 

College

Derudover har bogen fået en lektørudtalelse, 
som anerkender den som faglitteratur inden for 
området og kan understøtte bogens vej ud på 
bibliotekerne. Indtil videre er der bestilt en min-
dre portion bøger til fordeling på biblioteker 
rundt om i landet.
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EVALUERING FRA SPØRGESKEMAER

METODE
Der er udsendt separate spørgeskemaer til hen-
holdsvis de unge og mentorerne i projektet. For 
mentorerne har 19 ud af de 20 mentorer, der 
har leveret tekster ind til bogen, besvaret spør-
geskemaet. For de unge er der en lidt lavere 
svarprocent: her har 14 ud af 20 besvaret spør-
geskemaet. I alle besvarelserne, både de unges 
og mentorernes, er samtlige spørgsmål besva-
ret. Dog med undtagelse af de spørgsmål, der 
i mentorevalueringen handler om uddannelses-
weekenden. Her har 16 besvaret spørgsmålene, 

da nogle af mentorerne ikke havde mulighed for 
at deltage. Begge spørgeskemaer er besvaret 
efter projektets afslutning mellem d. 1. og d. 15. 
september 2014. Begge spørgeskemaer har væ-
ret anonyme.

I de to spørgeskemaer, har vi spurgt de unge og 
mentorerne ind til deres oplevelser af projektets 
forskellige elementer, samt deres mere generel-
le opfattelser af projektet og dets resultater. I det 
følgende vil vi gennemgå resultaterne fra de to 
evalueringer.

MENTOREVALUERING
Mentorevalueringen går igennem projektets for-
skellige faser, som er hhv.: motivation for delta-
gelse, rekruttering, uddannelsesweekend, selve 
workshopforløbet, oplevelsen af den unge og 
produktet. Allerførst vil vi dog kigge på nogle af 
mentorernes generelle betragtninger om projek-
tet. Af metodiske årsager har vi valgt at placere 
nogle mere generelle spørgsmål først, således at 
mentorerne ikke får ledt deres tanker for meget 
ind på nogle af de specifikke enkeltoplevelser, 
som ville kunne påvirke deres svar i enten positiv 
eller negativ retning, men at de forholder sig til 
projektet i sin helhed.

Vi har spurgt ind til mentorernes oplevelse i for-
hold til deres forventninger, inden projektet gik 
i gang. Her er alle besvarelserne meget positive, 
da projektet for alle i enten høj eller meget høj 
grad har levet op til deres forventninger. 
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I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I lav grad
I meget lav grad
Ved ikke

Figur 1: I hvor høj grad har projektet levet op til dine forventninger?

I meget høj grad
39%

I høj grad
61%

I forlængelse af det har vi spurgt til deres gene-
relle tilfredshed med projektet. Her svarer samt-
lige også ligeledes, at de i enten høj eller meget 
høj grad er tilfredse med projektet.

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I lav grad
I meget lav grad
Ved ikke

Figur 2: I hvor høj grad er du generelt set tilfreds med projektet? 

I meget høj grad
58%

I høj grad
32%

Motivation og rekruttering
I spørgeskemaet har vi bedt mentorerne om at 
uddybe deres motivation for at deltage i projek-
tet. Mentorernes motivationer er facetterede, 
men begrundes i stor udstrækning af forbed-
ring af cv’et, det at få nogle personlige oplevel-
ser ved at hjælpe et andet ungt menneske på 

vej i livet, samt det, at projektet munder ud i en 
bogudgivelse:

Jeg har selv prøvet at droppe ud af en ungdoms-
uddannelse og følte mig meget alene i proces-
sen, så ville gerne vejlede og tale med et menne-
ske, som kunne stå i samme situation. Derudover 
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havde jeg et ønske om at bruge min tid på et an-
det menneske, og tanken om at der ville komme 
et fysisk produkt ud af vores fælles samarbejde 
var meget tillokkende.
– Mentor

Ville gerne lave en form for frivilligt arbejde – og 
noget, der faktisk betyder noget for andre og 
som også kunne se godt ud på CV’et fremadret-
tet. Jeg synes projektet lød som noget for mig, 
fordi jeg så en mulighed for at gøre en forskel og 
for at udfordre mig selv, ikke mindst.
– Mentor

Nogle af mentorerne har også mere samfunds-
orienterede eller politiske udgangspunkter, som 
f.eks. at unges indspark mangler i uddannel-
sesdebatten eller at man gennem projektet kan 
skabe et produkt, der kan gøre os alle klogere på 
frafaldsdebatten.

Den beskrivelse af projektet, jeg modtog per mail, 
motiverede i sig selv mig meget til at deltage. En 
mere grundlæggende motivation kommer nok af, 

at jeg synes at være bevidst om, at et frafald fra 
en uddannelse er mere nuanceret, end den nuti-
dige debat giver udtryk for. Jeg synes ligeledes, at 
det var spændende, at det var et skriftligt produkt, 
der skulle produceres. Generelt synes jeg bare, at 
projektet umiddelbart gav rigtig god mening.
– Mentor 

Uddannelsesområdet er af stor relevans og inte-
resse for mig. Derudover havde jeg netop delta-
get i et foredrag, som omhandlede problemstil-
lingen omkring, hvorfor så mange unge faldt fra 
ungdomsuddannelserne, og der slog det mig, at 
der manglede nogle vigtige stemmer i den dis-
kussion – nemlig de unge selv!
– Mentor

Derudover spiller, som vi ser i flere af citaterne, 
det, at der kom et konkret produkt ud af det i 
form af en bog, også en rolle i forhold til mento-
rernes motivation. Betydningen af det konkrete 
produkt for mentorernes motivation har vi også 
spurgt dem specifikt ind til i spørgeskemaet.

Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Meget uenig
Ved ikke

Figur 3: Projektet var mere attraktivt for mig, grundet det konkrete output i form af en bog

Enig
47%

Meget enig
26%

Uenig
5%

Hverken enig 
eller uenig

21%

Jeg var efter uddannelsesweekenden generelt velinformeret 
om projektet som helhed

Efter uddannelsesweekenden følte jeg mig rustet til at møde 
den unge og gå i gang med projektet
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Dette spørgsmål skal ses i relation til sin kontekst 
af, at selve rekrutteringen af mentorerne er sket 
gennem URK, hvorfor der har været en stor palet 
af projekter at engagere sig i, som ikke har haft 
lige så konkrete output som De Frafaldne. URK 
nævner, at det er første gang, at de har haft et så 
konkret output fra et mentorforløb. Det er derfor 
interessant at se, at det konkrete output i men-
torernes øjne har gjort projektet mere attraktivt; 
det er hele 73 % enten enig eller meget enig i.

Uddannelsesweekenden
For besvarelserne vedrørende uddannelses-
weekenden har kun 16 af mentorerne besvaret 
spørgsmålene, da nogle var forhindrede i at del-
tage. Vi har spurgt ind til de forskellige elemen-
ter i uddannelsesweekenden, som man kan se i 
nedenstående figur:

Figur 4: Uddannelsesweekenden (16 besvarelser)

Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig

Jeg var efter uddannelsesweekenden generelt velinformeret 
om projektet som helhed

Efter uddannelsesweekenden følte jeg mig rustet til at møde 
den unge og gå i gang med projektet

81% 13% 6%

0% 25% 50% 75% 100%

Uenig
Meget uenig

38% 13%50%

69% 31%

63% 38%

56% 44%

44% 6%50%

75% 25%

Projektlederne inspirerede og motiverede mig

Projektlederne var gode til at formidle deres stof

Projektledernes præsentationer var relevante

De eksterne oplægsholdere var generelt set relevante for
 projektet

Overordnet set var jeg tilfreds med indholdet af 
uddannelsesweekenden
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Vi ser således, at der er overordnet stor tilfreds-
hed med de forskellige elementer i uddannelse-
sweekenden. Den har både informeret mento-
rerne om projektet som helhed og rustet dem til 
mødet med de unge. Derudover er der også stor 
tilfredshed med projektledernes præsentationer 
og deres evne til at motivere og inspirere. Ligele-
des med de eksterne oplægsholdere.

Jeg synes, at den [uddannelsesweekenden, red.] 
generelt fungerede rigtig godt som en forbere-
delse til projektet, og det var nogle anvendelige 
hjælperedskaber, man fik med hjem derfra, som 
kunne anvendes igennem møderne med ens fra-
faldne.
– Mentor

Processen
Efterfølgende har vi spurgt ind til selve work-
shopforløbet med de unge og udfaldet af den. Vi 
har her spurgt til mentorernes faglige og person-
lige udvikling i forbindelse med projektet. Det 
har ikke som sådan været et decideret formål 
med projektet, at mentorerne skulle udvikle sig 
fagligt og/eller personligt, men vi har alligevel 
valgt at spørge ind til det, for dermed at kunne 
vurdere, om måden, processen er skruet sam-
men på, også er givende for mentorerne. Som vi 
kan se nedenfor, er der f.eks. en stor del af men-
torerne, der er enig eller meget enig i, at de gen-
nem projektet har fået lejlighed til at udvikle sig 
personligt. 

Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig

Jeg fik lejlighed til at udvikle mig personligt undervejs

Jeg fik lejlighed til at udvikle mig fagligt undervejs

21% 58% 16% 5%

10% 37% 11% 5%37%

0% 25% 50% 75% 100%

Uenig
Meget uenig
Ved ikke

Figur 5: Personlig udvikling
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Til at understøtte mentorernes arbejde i proces-
sen med de unge, blev der udviklet en redskabs-
pakke. For at komme nærmere en forståelse af, 

hvordan redskabspakken har fungeret i forløbet, 
har vi spurgt mentorerne til, hvorvidt den har væ-
ret en værdifuld støtte undervejs.

Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Meget uenig
Anvendte ikke redskabspakken

Figur 6: Redskabspakken var en værdifuld støtte undervejs i forløbet med den unge.

Enig
47%

Meget enig
26%Uenig

5%

Hverken enig 
eller uenig

21%

Anvendte ikke 
redskabspakken

21%

Det første, der falder i øjnene, når man ser på 
besvarelserne, er at hele 95 % rent faktisk har 
anvendt redskabspakken undervejs i forløbet. 
Af besvarelserne er 63 % enten enige eller me-
get enige i, at den har været en værdifuld støtte 
undervejs i forløbet. For at få udpenslet brugen 
af redskabspakken samt omfanget af brugen, 
har vi også indsamlet kommentarer og forslag til 
forbedringer. Særligt går kommentarerne på, at 
den var god at have i starten til at få overblik og 
forståelse for de forskellige dele af processen. 
Derudover er der også mange, der bemærker, at 
den har en stor svaghed i forhold til at være ap-
plicérbar på alle typer af unge og den enkeltes 
særegne situation. 

Det er naturligvis svært at opstille en redskabs-
pakke, der kan overføres direkte til den unge, da 
de alle har forskellige holdninger, metoder og 

udgangspunkter med i bagagen. Men den gav 
mig helt sikkert nogle redskaber til at komme i 
gang med processen – og videre med processen 
undervejs i forløbet, når det måske gik lidt trægt 
med skrivningen.
– Mentor

Jeg brugte ikke redskabspakken undervejs i for-
løbet. Til gengæld var det super dejligt at have 
læst den, inden projektet startede!
– Mentor

Et andet centralt led i processen er mentorernes 
oplevelse af, om der har været tilstrækkelig støt-
te til dem fra Ungdomsbureauets projektledere 
undervejs i projektet. Det er størstedelen af men-
torerne heldigvis meget enige eller enige i.
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Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Meget uenig

Figur 7: Ungdomsbureauet har undervejs i forløbet leveret den hjælp og støtte jeg har haft brug for.

Enig
26% Meget enig

63%

Hverken enig 
eller uenig

11%

Som det sidste led i mentorernes proces med de 
unge sendte de deres tekster til redaktion i Ung-
domsbureauet for at få feedback og kommenta-

rer. For at evaluere på deres oplevelse og kvalitet 
af feedbacken, har vi spurgt til deres generelle 
tilfredshed med den del af processen.

Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Meget uenig

Figur 8: Jeg er tilfreds med den feedback og de kommentarer jeg fik fra Ungdomsbureauet i 
  redaktionsprocessen.

Enig
42%

Meget enig
42%

Hverken enig 
eller uenig

16%

Matchning og den unge 
Forholdet mellem mentorerne og de unge står 
som et centralt element i projektet, hvis succes er 
bundet op på, at en-til-en-relationerne fungerer 
succesfuldt. En umiddelbar indikation på hvor-

vidt det har været nogle gode match mellem 
mentor og ung, finder vi i gennemførelsespro-
centen, hvor 20 ud af 23 startende par har leveret 
indhold til bogen. En høj gennemførelsesandel i 
forhold til URKs øvrige projekter. Et spørgsmål, 
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Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Meget uenig

Figur 9: Matchningen af mig og den unge var et godt match 

Enig
32%

Meget enig
58%

Hverken enig 
eller uenig

10%

En anden indikator på, hvorvidt forholdet har 
været godt, er hvorvidt de unge og mentorerne 
har planer om at holde kontakten ved lige efter-
følgende. Det er ikke noget, vi fra Ungdomsbu-
reauets side har lagt op til, men vi hørte forskel-
lige steder fra, at flere havde det planlagt, så vi 
besluttede os for at spørge dem. Til det svarede 
lidt over halvdelen, 57 %, at de har planlagt at 
holde kontakten ved lige fremover.

Et formål med projektet var at skabe en positiv 
udvikling for de frafaldne unge, der deltog i pro-
jektet. Vi har i mentorevalueringen derfor spurgt 
til mentorernes opfattelse af de unges udvikling 
gennem processen, både med henblik på, om 
de er blevet mere afklarede i forhold til deres 
uddannelsesvej, og om de personligt er kommet 
styrket ud af projektet.

Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Meget uenig
Ved ikke

Figur 10: Mit indtryk er at den unge, som følge af processen, er blevet mere afklaret om sit fremtidige 
  uddannelsesforløb.   

Enig
32%

Meget enig
5%

Hverken enig 
eller uenig

53%

man kan stille på den baggrund er, hvorvidt par-
rene har gennemført projektet på trods af eller 
på grund af matchningen. I mentorernes vurde-

ring af matchet er det dog imidlertid tydeligt, at 
der for langt de flestes vedkommende har været 
et godt match mellem unge og mentor.

Uenig
11%
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Figur 11: Mit indtryk er at den unge har gennemgået en positiv personlig udvikling ved at deltage i 
  De Frafaldne

Enig
58%

Meget enig
21%

Hverken enig 
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21%
Meget enig
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Hverken enig eller uenig
Uenig
Meget uenig
Ved ikke

På baggrund af de spørgsmål kan vi således se, 
at en stor del af mentorerne har indtryk af, at 
de unge har gennemgået en positiv personlig 
udvikling ved at deltage i forløbet. Derimod er 
der væsentlig færre af mentorerne, der ser, at 
de unge er blevet mere afklarede om deres ud-
dannelsesforløb. I supplement til disse betragt-
ninger har vi også spurgt mentorerne, hvilken 
hjælp fra dem, der efter deres vurdering har væ-
ret mest brugbar for den unge. Flere af mento-
rerne nævner, at de har været med til at bygge 
de unges selvtillid og selvværd op, og at det har 
været centralt for at kunne gennemføre forløbet. 
En helt gennemgående ting, som de fleste pe-
ger på, handler blot om at lytte og være genuint 
interesserede i de unge og deres liv. Flere be-
skriver det også, som at de unge har et behov for 
at “læsse af”.

Blot, at jeg har lyttet! Men også, at jeg har været 
ærlig omkring min uvidenhed undervejs – jeg ud-
gav mig ikke for at være i stand til at sætte mig ind 
i de ting, den unge har oplevet, for det ville have 
været løgn, og det havde kun brudt tilliden.
– Mentor 

Det, at jeg gad at lytte – at jeg var interesseret. 
Nok mest det. Det var slående for mig, hvor me-
get det betød for den unge.
– Mentor

Ud over disse peger enkelte også på, at deres 
funktion har været at hjælpe med uddannelses-
valg, hjælpe med til at udtrykke og sætte ord på 
visse følelser, samt hjælpe med til at planlægge 
og strukturere teksten og skrivefasen. 

Bogen
Der er generelt stor tilfredshed med bogens ind-
hold, hvor alle mentorerne enten er tilfredse el-
ler meget tilfredse. Det dog på trods af, at nogle 
enkelte er direkte utilfredse med de tekster, de 
selv har været med til at levere ind.

Layoutmæssigt mener enkelte dog, at bogen er 
lidt for dyster i sit udtryk.
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Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af den tekst dig og den 
unge har indleveret?

Hvor tilfreds er du med bogens indhold?

Uenig
Meget uenig
Ved ikke

Hvor tilfreds er du med bogens layout og udseende?

Figur 12

37% 47% 5% 11%

21% 79%

37% 47% 16%

0% 25% 50% 75% 100%

Bogens forside er meget dyster, men illustratio-
nerne er rigtig flotte og seje. Nogen tekster er 
mere reflekterende end andre, men det viser jo 
bare, hvor forskellige de unge frafaldne er, og at 
man ikke kan sætte dem i én bås. Jeg har nydt at 
læse alle historierne, selvom jeg også har tudet 
lidt indimellem.
– Mentor
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Vi har bedt de unge uddybe, hvorfor de i ud-
gangspunktet valgte at være med i projektet. 
Flere begrundelser kredser om nødvendighe-
den af at få formidlet frafald fra ungdomsuddan-
nelser til en bredere offentlighed og åbne op for 
de bagvedliggende grunde til frafald. Her er et 
eksempel:

Jeg synes, det er nødvendigt at have fokus på, at 
det ikke er alle, der burde stresse ud i en uddan-
nelse, blot fordi de føler et pres fra familie, venner 
og samfund om, at “de burde blive til noget” og 
“ikke spilde deres tid”. Jeg synes, det er spild af 
ens egne ressourcer, hvis man går på en uddan-
nelse, der tager alle kræfterne fra én, så man ikke 

kan dyrke sine interesser og dermed sit velvære, 
når man har fri.
– Ung

Derudover påpegede flere af de unge, at de så 
projektet som en spændende og meningsgiven-
de udfordring.

Et stort tvivlsspørgsmål, der meldte sig inden 
projektet gik i gang, var, om processen ville blive 
oplevet som en stor tids- og ressourcemæssig 
belastning for de unge. Derfor har vi spurgt dem 
ind til deres oplevelse af arbejdsmængden i pro-
jektet i forhold til deres forventninger. 

UNGEEVALUERING
Evalueringen af de unges oplevelser af projektet er 
inddelt i deres forventning og motivation for delta-
gelse, de unges relation til mentor, den unges egen 
udvikling fagligt og personligt, en evaluering af bo-
gen, samt en overordnet evaluering af projektet. 

Figur 13: I hvor høj grad har deltagelsen i De Frafaldne levet op til dine forventninger?  

I høj grad
22%

I meget høj grad
64%

I nogen grad
14%

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I lav grad
I meget lav grad
Ved ikke

De Frafaldne har i meget udbredt grad levet op 
til de unges forventninger. Hele 64 % siger, at 
projektet i meget høj grad har levet op til deres 
forventninger, mens 21 % svarer i høj grad, og 14 
% i nogen grad.
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Figur 14: Var der mere eller mindre arbejde i projektet end du havde forventet?

Som forventet
50%

Meget mere 
end forventet

7%
Mere end 
forventet

14%

Meget mere end forventet
Mere end forventet
Som forventet
Mindre end forventet
Meget mindre end forventet
Ved ikke

Halvdelen af de unge mener, at arbejdsmæng-
den i projektet var som forventet, mens der er en 
næsten lige så stor andel af de unge, der mener, 
at der var mere eller mindre end de havde for-
ventet. Det er meget positivt, at det er lykkedes 

os at formidle et korrekt arbejdsomfang til stør-
stedelen af de unge, som svarer til deres forvent-
ninger, inden projektet gik i gang.

Mindre end 
forventet

29%

Figur 15: Syntes du at du har mødtes med din mentor... 

... tilpas
86%

Ved ikke
7%

... for lidt
7% ... for ofte

... tilpas

... for lidt
Ved ikke
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I forlængelse af spørgsmålet om arbejdsbyrden 
har vi også forhørt os, om de unge mener, at de 
har mødtes tilstrækkeligt mange gange med de-
res mentor. 86 % af de unge siger, at mængden 
af møder med mentor er tilpas. Under uddan-
nelsesweekenden tydeliggjorde Ungdomsbu-
reauet, at mentorerne måtte afklare og planlæg-
ge mængden af møder med deres unge på en 
måde, der var tilfredsstillende for begge. For de 
unges del kan vi konkludere, at de fik dækket de-
res behov.

Den unge og mentoren
Som vi også har nævnt i mentorevalueringen, er 
et godt forhold mellem mentor og ung vigtigt for 
projektet. Derfor er de unge også blevet spurgt 
ind til relationen til deres mentor, og der er i det 
hele taget en stor tilfredshed og taknemmelig-
hed fra de unges side med deres mentor.

Figur 16: Min mentor og jeg var et godt match. 

Enig
14%

Meget enig
79%

Uenig
7%

Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Meget uenig
Ved ikke

Hele 79 % er meget enig i, at matchet med de-
res mentor var godt, og 14 % erklærer sig enige. 
Kun 7 % er uenige. Det vigtigste er selvfølgelig, 
at der har været et godt match, men tallene ta-
ler ikke for sig selv. En tolkning af tallene kunne 
derfor være, at matchningen har været god af 
tre grunde. (1) At Ungdommens Røde Kors har 
fundet nogle dygtige mentorer, (2) at matchet 
mellem den unge og mentoren har været godt, 
da mentorerne har været meget forskellige, el-
ler (3) at de unge slet og ret er dybt taknem-

melige for, at der har været en anden ung, der 
har været genuint interesseret i dem og deres 
situation.
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Figur 17: I løbet af projektet fik jeg den støtte fra min mentor jeg havde brug for.
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Uenig
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I forlængelse af det har vi også spurgt ind til, om 
de unge føler, at de har fået den nødvendige 
støtte fra mentorerne. Dette spørgsmål skulle så-
ledes gerne gå ud over, om selve matchningen 
er god, og være et udtryk for, om de unge er 
blevet støttet i det omfang, de har haft behov for 
det. Stort set alle unge fik den støtte fra mento-
ren, de havde brug for. Overvældende 86 % er-
klærer sig meget enig i, at mentoren ydede den 
rigtige og nødvendige støtte.



36 

Din egen udvikling
Vi har også spurgt ind til de unges egen ud-
vikling under og efter projektet. Udviklingen 

Figur 18: Er du efter at have deltaget i De Frafaldne blevet klogere på din fremtid/fremtidige 
  uddannelsesvej?

Nej, ikke rigtig
21%

Ja, en del
43%

Ja, lidt
21%

Ja, meget
Ja, en del
Ja, lidt
Nej, ikke rigtig
Ved ikke

Ved ikke
14%

43 % er blevet en del afklaret, og 21 % er ble-
vet lidt afklaret. Projektets formål har været at 
beskrive den enkeltes frafald, men egentlig ikke 
været fremadrettet, så det er blot en positiv og 

naturlig effekt af resultatet, at de unge også er 
blevet mere afklarede om deres uddannelses-
fremtid. 21 % er ikke blevet afklaret.

Figur 19: Har du ved at deltage i De Frafaldne udviklet dig fagligt?

Nej, ikke rigtig
29%

Ja, en del
7%

Ja, lidt
57%

Ja, meget
Ja, en del
Ja, lidt
Nej, ikke rigtig
Ved ikke

Ja, meget
7%

er delt ind i afklaring om fremtidig uddannel-
sesvej, faglig udvikling samt personlig udvik-
ling.
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Med den faglige udvikling gennem projektet er 
billedet ikke entydigt. Selvom 57 % svarer, at de 
har udviklet sig lidt, 7 % svarer, at de har udviklet 
sig meget, og 7 % svarer, at de har udviklet sig en 
del, så svarer samtidig 29 %, at de ikke rigtig har 
udviklet sig fagligt.

Ud over den faglige udvikling har vi også spurgt 
ind til de unges personlige udvikling ved at være 

med i projektet. Da projektet indeholder mange 
forskellige elementer, kan den potentielle per-
sonlige gevinst ved deltagelsen i projektet være 
svær at placere. Dog er vi interesserede i, om 
deltagelsen i projektet helt generelt set stiller de 
unge bedre, end da de startede. Det er derfor 
positivt at se, at så mange af de unge har gen-
nemgået en positiv personlig udvikling ved at 
indgå i projektets forskellige dele.

Figur 20: Har du ved at deltage i De Frafaldne udviklet dig personligt?
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Ja, meget
36%

Bogen
Den enkelte unge har brugt meget tid, tanke-
kraft og energi på at udarbejde sin tekst. Der-
for er det selvsagt spændende for den enkelte 

unge at se på, hvordan teksten placerer sig i 
bogen, og i forhold til evalueringen er det rele-
vant at se på, hvad de unge mener om bogen og 
dens indhold.

Figur 21: Hvor tilfreds er du med bogen i sin helhed? 
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Der er stor tilfredshed med bogen blandt de 
unge. Hele 57 % er meget tilfredse med bogen, 
og 36 % er tilfredse med bogen. Den store til-
fredshed med bogen er vigtig for hele projektet, 
da bogen i høj grad er de unges bog. Vi har også 
spurgt de unge ind til deres tilfredshed med hhv. 
layout og indhold; her tegner der sig det samme 
billede som ovenfor. På den baggrund vurderer 
vi derfor, at den store tilfredshed hverken spe-
cifikt skyldes bogens udseende eller indholdet, 
men sagtens kan ses i en helhedsvurdering.

Projektet
For at finde ud af de unges overordnede hold-
ning til projektet, selve workshopforløbet og 
bogen, spurgte vi dem, om de ville anbefale en 
ven at være med i et lignende projekt, og derud-
over bad vi dem uddybe med kommentarer om, 
hvad der var hhv. det værste og det bedste ved 
at være med i projektet.

Figur 22: Ville du anbefale en af dine venner at være med i et lignende projekt?

Ja
100%

Ja
Nej
Ved ikke

Helt overvældende svarer 100 %, at de vil anbe-
fale en ven at være med i et lignende projekt.

Vi har bedt de unge svare på, hvad de fandt var 
det værste ved at være med i De Frafaldne. Flere 
svarer, at der ikke var noget værst, eller at de ikke 
kan komme i tanke om det. Et par stykker kredser 
om, at det er vanskeligt at skulle berette om så 
personlige ting, som et frafald også handler om. 
En skriver f.eks.: 

Det var ret grænseoverskridende at skulle skrive 
noget personligt, der skulle offentliggøres og ses 

af store dele af Danmark. Men med det sagt, så 
har det værste jo også været noget af det bedste, 
da det har været dybt positivt at overskride sin 
egen grænse og dermed blive stærkere. 
– Ung

Eller et andet eksempel:

Jeg lærte så meget om mig selv. Det værste var, 
at den skulle være så personlig, altså misforstå 
mig ikke – jeg er glad for min historie og det, at 
den er så personlig, men det var helt klart også 
det værste.
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Derudover pointerer en enkelt, at det værste er, 
at projektet er slut, og at relationen til mentoren 
ikke nødvendigvis fortsætter:

At samarbejdet mellem mentor og forfatter er af-
sluttet.
– Ung

Det er jo på sin vis positivt, da det viser, at pro-
jektet er vigtigt, men også, at der er et stort hul i 
de unges hverdag, der kun er blevet midlertidigt 
udfyldt med projektet.

Når de unge skal svare på, hvad det bedste ved 
at være med i De Frafaldne har været, svarer 
mange, at de har fået større selvindsigt, og også, 
at den indsigt bliver spredt til en bredere offent-
lighed. Denne kommentar rammer det meget 
godt ind:

Jeg lærte rigtig meget om mig selv, og så håber 
jeg, at den kan hjælpe bare én person. Det er 
også tanken om at lære folk, at man ikke er alene 
med den situation, man står i, og at lære folk, at 
hvis der er 40.000, der falder fra, er der 40.000 
forskellige grunde.
– Ung

Derudover peger flere også på deres mentor 
som det bedste ved projektet. F.eks. siger én om 
sin mentor: 

Jeg er super glad for at have mødt min mentor: 
Føler mig meget lettere efter projektet. 

Eller en anden, der siger:

Jeg havde en sindssygt god mentor, som jeg 
kunne snakke med om alt omkring bogen.
– Ung
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BILAG 1 – DEBATINDLÆG I JYLLANDS POSTEN,  

 “Skyggesiden af uddannelsesbjerget”
 

Fredag den 8. august 2014 Debat 29

SF’s Karina Lorentzen har 5/8 udtalt,
at det ville være en god idé, så-
fremt bøder i fremtiden blev regu-
leret efter folks indkomst. Til dette
har jeg kun hovedrysten tilovers.

Hvad vi ser her, er endnu et ud-
slag af venstrefløjens sædvanlige
misundelsespolitik, hvor alle, der
blot har en lille smule mere end
gennemsnittet, partout skal ned
med nakken. Jeg skal altså straffes
hårdere end den arbejdsløse, blot
fordi jeg er i arbejde? Her gik jeg
og troede, at SF og den øvrige ven-
strefløj var de største forkæmpere
af menneskerettighederne og prin-
cippet om, at vi alle er lige for lo-
ven, men der tog jeg måske fejl?

En farlig glidebane
Er det ikke lidt af en farlig glide-
bane at indføre forskellige bøder
afhængig af, hvem man er, og
hvad man tjener? Hvad kunne det
næste blive? Forskellige længder af
fængselsstraf til forskellige person-
grupper, men for den samme for-
brydelse? 

Endvidere vil jeg gerne spørge
Karina Lorentzen om, hvordan
hun egentligt vil definere, hvem
der er rig. Går det efter bruttoløn,
disponibel indkomst eller formue?
Hvad eksempelvis med pensioni-
sten, der kun har sin folkepension,
men sidder gældfrit i sit hus til 5
mio. kr.? Eller den studerende på
SU, der takket være fritidsjob og
hjælp fra forældrene har råd til at
gå på café flere gange om ugen?
Hvem af disse skal have den stør-
ste bøde ved en lovovertrædelse? 

At KL har problemer med at de-
finere, hvem der er rig og fattig,
ses tydeligt i hendes udsagn om
eksempler på de to grupper. Som
fattige nævner KL de arbejdsløse,
mens dem, der arbejder hos Mærsk
hører til blandt de rige. En såvel
usaglig som typisk populistisk ven-
strefløjsretorik.

Har vi i de seneste års debat ikke
netop set flere eksempler på folk,
der egentlig har en ret pæn dispo-
nibel indtægt, til trods for at de er
på offentlig forsørgelse? Og hvad
Mærsk angår, tror KL måske, at
samtlige ansatte i selskabet er
skibsredere eller direktører? Om
igen, Karina Lorentzen.

Højere bødestraffe til rige
Bent Adriansen
cand.negot.
Kantorvænget 10, 290, Risskov

Så er der atter åbnet for diskussio-
nen om regionernes fremtid. Re-
gioner, der i deres levetid bevise-
ligt har klaret opgaven godt. Eva-
lueringer viser, og eksperter me-
ner, at konstruktionen og organi-
seringen har været succesfuld.
Ventetiderne på sygehusene er
kommet ned, og kvaliteten er øget
i behandlingen. Produktiviteten er
steget og omkostningerne holdt i
ave. Regionerne udskriver ikke
skat, men forvalter i stedet et bud-
get ved hjælp af folkevalgte politi-
kere og ikke af centrale embeds-
mænd, ”eksperter” eller bestyrel-
sesmedlemmer langt væk fra
landsdelenes dagligdag. Det er
nærdemokrati og ikke centralisme,
som vi desværre ser nok af.

Handler mest om drift
Når dette er sagt, har alt jo sin le-
vetid, og som folkevalgt regions-
rådspolitiker i min tredje periode
må jeg sande, at denne sidste pe-
riode indtil nu mere har handlet
om drift end om udvikling. Fort-
sætter den udvikling, vil et decen-
tralt embedsapparat overvåget af
regionale folkevalgte bestyrelser
kunne løse og udvikle de somati-
ske og psykiatriske opgaver, som
regionerne har i dag. Resten af re-
gionernes opgaveportefølje kan
uden problemer hurtigt fordeles
på kommuner og stat.

Nedlægges regionerne, må der
ikke ske det, at alt efterfølgende
bliver styret centralt fra Slotshol-
men. Det vil være en ulykke og

medvirke til en endnu større skæv-
vridning af vort land. Når beslut-
ningen evt. skal tages, må Folke-
tinget sørge for, at fremtidsløsnin-
gen bliver decentral, indeholder et
folkevalgt element, og vi bevarer
de kun to skatteudskrivende led.

Moderne teknologi
Mange vil sige, at vi kun har et lille
land, hvorfor det ikke er økono-
misk forsvarligt med en for stor
grad af decentralisering.

Det er et kortsigtet synspunkt.
Netop i kraft af, at vi er et lille land
med en høj grad af moderne kom-
munikationsteknologi, er vi i
stand til at styre landet decentralt
på en lang række punkter. Stort set
enhver styrelse eller statslig enhed
under diverse ministerier vil kun-
ne placeres mange steder i provin-
sen. Sangen om, at beslutnings-
tagere og offentlige forvaltere skal
være tæt på statsapparatet i Kø-
benhavn, holder ikke en meter.

Indgroet modvilje
Et fly fra Aalborg, Tirstrup, Karup,
Billund, Bornholm eller Sønder-
borg er i hovedstaden inden for en
halv times tid, og synes man, at
dette er for lang tid, så kig på for-
handlingspartneren via videokon-
ference.

Nej, det er desværre den indgro-
ede modvilje imod bosætning i
provinsen, der er udgangspunktet
for skævvridningen med de uhel-
dige følgevirkninger, som dette af-
stedkommer. Da over 90 af Folke-
tingets medlemmer er valgt i pro-
vinsen, må der eksistere en forstå-
else for, hvordan vi kan øge
decentraliseringen.

Der må være flertal 
for øget decentralisering
John Lohff
regionsrådsmedlem (K)
Strandvej 9, Sønderborg

”Færre unge falder fra deres uddan-
nelse” og ”78.000 unge har ingen
uddannelse”, sådan lød to over-
skrifter i henholdsvis Berlingske
og Jyllands-Posten i denne uge.
Disse vidt forskellige overskrifter
refererer til de samme tal udsendt
af Danmarks Statistik.

De mange tal og statistikker,
der jævnligt bliver produceret in-
den for uddannelsesområdet,
hvorudfra man diskuterer og ba-
serer politiske strategier, tiltag og
reformer, taler sjældent selv et
klart sprog, men præges af de for-
tolkninger, der lægges ned over.
Tallene er manipulerbare og til ti-
der unuancerede.

De unge er mærket af det
Uddannelsesdebatten kræver en
mere dybtgående og holistisk til-
gang, hvis man ønsker at forstå,
hvad der rører sig blandt de unge,
der ikke får en uddannelse.

De unge har oplevet frafaldet
på egen krop, de er mærket af det,
og det er en del af deres livsvilkår.
Det er derfor med udgangspunkt i
dem og deres erfaringer, at forstå-
elsen kan skabes. I den danske
uddannelsesdebat bliver der alt

for sjældent givet plads til, at de
kommer til orde på en ordentlig
og fyldestgørende måde.

Hvorfor er jeg faldet fra?
Med bogprojektet ”De Frafaldne”
(kan hentes som e-bog på
www.ungdomsbureauet.dk/de-
frafaldne) har vi forsøgt at imøde-
komme dette behov ved at skabe
et talerør for, hvad unge, der er
faldet fra en ungdomsuddannel-
se, mener, føler, tænker og drøm-
mer. 

I projektet har 20 frafaldne
unge i samarbejde med en skrive-
mentor skrevet deres frafalds-
historie, der belyser nuancerne og
kompleksiteten i årsagerne til fra-
fald.

Dette adskiller sig fra andre
kvalitative tilgange på området
ved ikke bare at være et talerør,
der stikker en mikrofon hen foran
de unge og siger: »værsgo, snak«
eller tager de unge igennem en
veltilrettelagt spørgeguide. I ste-
det er det et talerør, som etablerer
et rum, der tilgodeser og under-
støtter refleksion og fordybelse i
dette for de unge centrale spørgs-
mål: Hvorfor er jeg faldet fra, og
hvad gør det ved mig?

Ved Christine Antorini og em-
bedsværket, hvor mange nuancer

der gemmer sig i ordet mobning,
eller hvordan det føles ikke at tur-
de have drømme for fremtiden,
fordi de gang på gang ikke har
kunnet indfries? 

Den danske uddannelsesdebat
og den efterfølgende udvikling af
ungdomsuddannelserne savner
en tilføjelse af mere kvalitative
input, der bliver leveret på de un-
ges egne præmisser. 

”De frafaldne” er ikke et viden-
skabeligt dokument, der kommer
med præcise anvisninger til,
hvordan man kan arbejde videre
med at formindske frafaldet. Den
er derimod et litterært bidrag
baseret på personlige erfaringer,
som kommer ud i de afkroge af
livet, hvor de, der diskuterer ud-
dannelse, sjældent sætter deres
fødder eller orienterer deres blik.

En særlig præstationskultur
Det er fortællinger fra skygge-
siden af uddannelsesbjerget, der i
højere grad placerer spørgsmålet
om de 95 pct. inden for en social-
politisk eller mere ideologisk sfæ-
re. De unge problematiserer et
samfund med en særlig præsta-
tionskultur og angst for at fejle; et
samfund, hvor det er svært at væ-
re anderledes.

Deres historier giver anledning
til bl.a. at diskutere, om ikke man
skal forbedre forholdene for børn
af stof- eller alkoholmisbrugere
samt forebygge det samme mis-
brug blandt de unge selv. 

Måske problemerne slet ikke
står til at løse inden for det ud-
dannelsespolitiske domæne? Sig-
ter man ikke helt forkert i debat-
ten om frafald, når man ikke til-
strækkeligt forstår de unge, det
handler om?

Et nyt bogprojekt, ”De Frafaldne”, forsøger at skabe et talerør for, hvad unge, der er faldet fra en ungdomsuddannelse, mener,
føler, tænker og drømmer. Arkivfoto: Martin Zakora /Polfoto

Skyggesiden af 
uddannelsesbjerget

De unge har oplevet
frafaldet på egen
krop, de er mærket
af det, og det er 
en del af deres 
livsvilkår.

KENNETH 
SALOMONSEN
cand.soc i socialviden-
skab og virksomheds-
studier, projektleder

OLAV HESSELDAHL 
cand.mag. i filosofi og
innovation, projektleder
Ungdomsbureauet
Gothersgade 156 
København K

Blog: Det gamle danske landbrugsparti Venstre har netop
kaldt til samling blandt de borgerlige partier midt i en 
brydningstid, hvor partiet selv deler de borgerlige vande og
har intern uenighed. Hvordan reagerer vælgerne mon på det?
Rune Kristensen – om samling i den blå blok

V: Det koster bønder at spille skak

Læs flere indlæg på jp.dk/blogs
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BILAG 2 – Artikel i Nordjyske Stiftstidende, 
“Ny bog: Frafald kan ikke forklares med statistik”

vurderes på, skal være de so-
ciale kompetencer hos ele-
verne. Sådan en vurdering 
vil jeg gerne være med til, si-
ger han og understreger, at 
det også bør være op til den 
enkelte skole, hvordan pen-
gene skal bruges på at for-
hindre, at elever dropper ud 
af uddannelser.

- Der er stor forskel på, 
hvad det er for nogle udfor-
dringer, man har regionalt. 
Derfor bør de omfordelte 
midler ikke følges af nogle 
specifikke krav til, hvordan 
man løser det problem med, 
at nogle elever dropper ud 
undervejs. Det bør være op 
til den enkelte skole, der alt 
andet lige kender sine udfor-
dringer bedst, siger han. 

To parametre
Hos tænketanken Cevea 
glæder man sig over, at rege-
ringen tager skridt mod et 
socialt taxameter. Man me-
ner modsat Mogens Buus 
Andersen, at der findes nog-
le objektive faktorer, der in-
dikerer forholdsvist præcist, 
hvilke elevgrupper der er 
størst fare for falder ud.

I følge Cevea bør et socialt 
taxameter derfor også bestå 
af en vurdering af elevernes 
forældres uddannelsesbag-
grund. Kobler man elever-
nes karakterer og forældre-
nes uddannelsesbaggrund, 
kan man ifølge analyseche-
fen hos Cevea, Jens Jona-
than Sten, forklare 70 pro-
cent af de unges frafald. 

- Derfor ville vi have anbe-
falet, at man også tog foræl-
drenes uddannelsesbag-
grund, men det vil naturlig-
vis gøre taxametret mindre 
gennemskueligt, siger Jens 
Jonathan Sten.

 Han understreger i sam-
me ombæring, at der skal en 
væsentlig pose penge i spil, 
før man kan mærke effekten 
af et socialt taxameter på 
landets ungdomsuddannel-
ser. Derfor har Cevea fore-
slået en model, hvor op mod 
800 mio. kroner omfordeles.

- Der er rygter om, at den 
model, regeringen vælger, 
handler om omkring 200 
mio. kroner. Det er vores 
vurdering, at der skal mere 
til, hvis man vil have noget 
ud af taxameteret, siger Jens 

Jonathan Sten.
Christine Antorini har un-

derstreget, at der ikke vil bli-
ve tilført ekstra midler til ta-
xameteret. 

- Vi kommer ikke med en 
stor, ekstra pengepose til 
det. Vi vil derimod komme 
med en model, hvor vi om-
fordeler på tværs af uddan-
nelserne, har hun udtalt til 
Altinget.dk.

Regering vil præsentere 
det fulde forslag om et soci-
alt taxameter på ungdoms-
uddannelser i forbindelse 
med dens finanslovsudspil 
senere på måneden.

Søndag 17. august 2014 NORDJYSKE Stiftstidende Indland 13 ...

UDDANNELSE: Uddannelsesleder 
frygter, at regeringens forslag til et 
nyt socialt taxameter på ungdoms-
uddannelser sætter de unge i bås

 » Jeg synes ikke, tonen om unge, der fal-
der fra, er særligt god. Jeg får for eksempel 
fortalt, at jeg bare ikke gider at gøre noget. 
HELENE GLUNDHOLT, medvirkende i bogen ”De frafaldne”

» Der er rygter om, 
at den model, re-

geringen vælger, 
handler om omkring 
200 millioner kroner. 
Det er vores vurdering, 
at der skal mere til, 
hvis man vil have no-
get ud af taxameteret.
JENS JONATHAN STEN,  
analysechef i tænketanken Cevea

KØBENHAVN: Ny bog sætter fokus på nog-
le af de 40.000 elever, der hvert år falder 
fra en ungdomsuddannelse. En af med-
forfatterne til bogen ”De Frafaldne”, 
Olav Hesseldahl, synes, det er ærgerligt, 
at regeringen med det sociale taxameter 
vil basere en omfordeling af ressourcer 
på elevers karaktergennemsnit fra fol-
keskolen.

- Den måde, man i dag måler unge og 
frafald på, er med tal, statistikker og 
rapporter. Derfor har vi skrevet en bog, 
der kradser i overfladen og forsøger at 
vise, at der altså ligger meget mere bag, 
siger Olav Hesseldahl, der sammen med 
Kenneth Salomonsen har redigeret bo-
gen ”De Frafaldne”, der består af 20 es-
says af unge, der af den ene eller anden 
grund er faldet fra en ungdomsuddan-
nelse.

- Vores bog viser blandt andet, at det 
ikke bare handler om dem med dårlige 
karakterer. Unge med gode karakterer 
falder altså også ud. Bogen viser også, at 
frafald ikke bare handler om ting, der 
sker i skolen. Det handler i høj grad også 
om det, der sker uden for skolen, siger 
Olav Hesseldahl. 

En af de 20 ”frafaldne” unge fra bogen 
er nordjyden Helene Glundholt, der 
måtte prøve to uddannelser af, inden 
hun fandt den rette. I dag er hun flyttet 

fra Aalborg til Mors for at få en lære-
plads.

- Jeg synes ikke, tonen om unge, der 
falder fra, er særligt god. Jeg får for ek-
sempel fortalt, at jeg bare ikke gider at 
gøre noget. Sådan er det jo ikke. Jeg sy-
nes ikke, der er forståelse for, hvad der 
ligger bag min historie, fortæller Helene 
Glundholt, der gik ud af folkeskolen 
med karakterer, der sagtens kunne have 
fået hende på gymnasiet. Hun havde 
derfor ikke fået lamper til at blinke i for-
hold til et nyt socialt taxameter.

- Det har overhovedet ikke handlet om 
mine karakterer, siger Helene Glundt-
holt, der også sidder i Erhvervsskolernes 
elevorganisation.

Hun undrer sig ligesom Olav Hessel-
dahl over, at der ikke er flere, der tager 
et større eftersyn på de fem procent, der 
falder fra, og spørger ind til, hvad der 
har været de unges begrundelser.

For Helene Glundholt har det i høj 
grad handlet om, at hun ikke følte sig 
klædt på til at træffe de rette valg efter 
folkeskolen og derfor endte på uddan-
nelser, der ikke passede til hendes for-
ventninger.  

- Jeg vil gerne have været på mere bro-
bygning og virksomhedspraktik, inden 
jeg gik i gang, fortæller Helene Glund-
holt.

Ny bog: Frafald kan ikke forklares med statistik

Rundrejser med dansk rejseleder

albatros-travel.dk
36 98 98 98

Alle priser på rejserne inkluderer dansk rejseleder, fly, øvrig transport, udflugter og måltider jf. program. 
Prisen er pr. person i delt dobbeltværelse eller -kahyt. Se alle detaljer på albatros-travel.dk

Oplys rejsekode NS33

Langtidsferie i Andalusien
Hiv tre uger ud af kalenderen, og rejs sydpå til Costa del 
Sol, der har Europarekord i solskinstimer og frister med 
spændende kultur og historie.

Højdepunkter  4-stjernet hotel ● Byrundtur i Málaga ●  
Maurer-byen Córdoba ● Den hvide by Mijas ● Halvpension

Afrejse Aalborg 7. feb. 2015 kr. 9.998,-

Albatros’ Dansk Vestindien  
– krydstogt, kultur og badeferie
Flyv direkte til Skt. Croix fra Billund og deltag i Albatros’ førsteklasses rejse med et 
lækkert krydstogt, besøg Vestindiens smukkeste øer, og bo på St. Croix’ bedste hotel 
– med dansk rejseleder, 16 dage

Rejsen er bygget op omkring vort førsteklasses hotel Carambola Beach Resort and  
Spa og det dejlige skib Jewel of the Seas, samt mulighed for et tillægsprogram med 
omfattende historiske udflugter til de gamle danske kolonier. Øerne emmer stadig  
af dansk historie med mange velbevarede bygninger, forter, sukkermøller og hele by- 
dele. Vi træder direkte ind i von Scholten og Thorkild Hansens ”Slavernes øer”, men det 
er heldigvis en gammel historie. Inkl. helpension på skibet og drikkepenge om bord.  

Dagsprogram ved køb af udflugtspakke  1 Direkte fly Billund – Skt. Croix. 2 Velkomst-
møde, velkomstmiddag. 3 Christiansted og Christiansværn. 4 Ørundtur m. rom- 
destilleri. 5 Fly til San Juan, Puerto Rico. Afsejling. 6 Charlotte Amalie, Skt. Thomas. 
Ørundtur, byvandring. 7 Frederiksted, Skt. Croix. Byvandring. 8 St. Johns, Antigua. 
Fritid. 9 St. Lucia, Castries. Ørundtur. 10 St. Georges, Grenada. Ørundtur. 11 På havet.  
12 San Juan, Puerto Rico. Byrundtur, fly til Skt. Croix. 13 Tid til egne eventyr. 14 Snorkle-
tur ved paradisøen Buck Island (tilkøb). 15-16 Tid på egen hånd, direkte fly til Billund. 

Afrejse fx 20. jan. og 17. feb. (med Martinique) 2015 fra kr.  22.998,-
Buck Island kr. 598,-   Udflugtspakke kr. 1.998,-
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BILAG 3 – Debatindlæg i Politiken, 
“Elever er først og fremmest mennesker”

POLITIKEN Lørdag 6. sept. 2014

4 Debat

N oget tyder på, at effekterne af re-
geringens trimning af dansk
økonomi oven på krisen ikke

nødvendigvis bliver den redningsplanke
til folketingsvalget, som Socialdemokra-
terne og Radikale havde håbet på. 

Reformerne er utvivlsomt gode for
holdbarheden på mellemlangt og langt
sigt, og der er grunde til, at f.eks. OECD ro-
ser Danmark. 

Regeringen har kørt med et højt inve-
steringsniveau i den offentlige sektor
sammenlignet med andre år – selv om
mange mener, det burde have været end-
nu højere – og finansminister Bjarne Co-
rydon (S) har just præsenteret en finans-
lov, der balancerer på kanten af EU-græn-
serne for offentligt og strukturelt under-
skud. Men væksten skuffer fælt i Tysk-

land, Sverige og Frankrig og andre euro-
lande. Det smitter af på Danmark. 

REGERINGEN havde håbet på, at den kun-
ne gå til folketingsvalg med lutter grøn-
ne tal og en stigning i beskæftigelsen i
ryggen. 

Arbejdspladser og vækst skulle være
sødestoffet, der fik de bitre reformer til at
glide ned i vælgerkorpset og gav gode
overskrifter til et genvalg. »Vi er i en situa-
tion, hvor vi kan sige, at vi har fået Dan-
mark på sporet igen, og det spor skal vi
holde os på. Selv om det stadig er bløde
indikatorer, der ligger til grund for det,
så er der grund til en forsigtig optimis-
me. Der er sket et stemningsskifte i dansk
økonomi«, som statsminister Helle Thor-
ning-Schmidt sagde i et interview med
Berlingske, da hun sidste sommer vendte
hjem fra ferie. 

De bløde indikatorer var forbrugertilli-
den, som i bedste fald ville slå over i høje-
re forbrug, og boligpriserne. De økono-
miske ministre fløjtede med på melodi-
en og gik i maj en halv tone op efter pæne
væksttal for første kvartal. »Der er be-
stemt grund til at være optimistisk på
dansk økonomis vegne. Der er sket en ty-
delig bedring på arbejdsmarkedet, og vi
ser tegn på, at det private forbrug er på
vej op. Krisen er ved at slippe sit tag«, sag-
de økonomiminister Margrethe Vestager
(R), da hendes ministerium udgav endnu

en optimistisk (og endnu en for optimi-
stisk, skulle det vise sig) vækstprognose.
Ministrene har ikke talt om, at Danmark
var »ude af krisen«, men om at landet var
»tilbage på sporet«. Det er formentlig rig-
tigt, men der er altså ikke tale om et høj-
hastighedstog, som kører ind på perron-
en i god tid inden folketingsvalget.

Beskæftigelsen stiger mærkbart, og der
er andre gode tegn. Men nyheden om ne-
gativ vækst i bnp i andet kvartal, som
kom fra Danmarks Statistik sidste uge,
må alligevel have føltes lidt som en
spand isvand i Finansministeriet. Bjarne
Corydon selv betegnede den som »skuf-
fende«. Regeringen må forberede sig på,
at ønskescenariet ikke holder. 

SPØRGSMÅLET er så, om den burde have
ført en mere ekspansiv finanspolitik i de
foregående år, som mange har efterlyst. 

Vismændene har f.eks. påpeget, at Fi-
nansministeriets fortolkning af EU-reg-
lerne var for rigide, og at der kunne have
været plads til mere kul. Omvendt er si-
tuationen nu den, at hvis Økonomimini-
steriet nedjusterer sine prognoser for
2014, hvilket mange økonomer betragter
som uafvendeligt, læner Danmark sig op
ad endnu en EU-henstilling. På den an-
den side hævder kritikerne, at det netop
er den forholdsvis stramme politik, der
har ført til lavvæksten.

Uanset hvad er Danmark afhængigt af

udviklingen i europæisk økonomi, hvor
ECB-chef Mario Draghi i torsdags fulgte
op på sin tale i forrige uge i Jackson Hole,
USA med en sænkelse af den ledende ren-
te og besked om, at ECB er klar til at sti-
mulere pengepolitikken yderligere ved
at opkøbe obligationer. 

I sidste uge vakte han opsigt med efter-
lysningen af en mere ekspansiv og koor-
dineret finanspolitik fra eurolandene.
Dét blev tolket som en besked til Angela
Merkel om, at Europas største økonomi
må investere mere for at hjælpe væksten
på vej. 

Budskabet om, at strammerkursen ik-
ke gør det alene, blev modtaget dårligt i
Berlin. Her mente finansminister Wolf-
gang Schäuble, at der måtte være tale om
en overfortolkning, og ifølge Der Spiegel
har Merkel personligt afkrævet Draghi
svar på, hvad meningen var. 

HERHJEMME er det selvfølgelig et stort
problem for regeringen, at økonomien
har svært ved at komme i omdrejninger. 

Et scenarie, hvor Helle Thorning-
Schmidt må lade Lars Løkke Rasmussen
høste frugterne af reformernes slitage på
vælgerne, er sandsynligt. Ikke nødven-
digvis retfærdigt, men sandsynligt. 

Det ser ud til at være de faktiske for-
hold i finansindustrien, som regeringen
må forholde sig til i valgkampen.
amalie.kestler@pol.dk

SIGNATUR
AMALIE KESTLER
Er regeringens håb om en
redningsplanke i økono-
mien mørnet?

Kritiske tal rammer regeringen

Regeringen må
forberede sig
på, at 
ønskescenariet
ikke holder 

Hovedløst

Grusomheden vil i den sidste ende virke kontraproduktivt for Islamisk Stat. Den ugudelige adfærd frastøder de fleste muslimer. Tegning: Per Marquard Otzen

HVAD VIL DET sige at falde fra en ung-
domsuddannelse? Hvordan føles det, ik-
ke at leve op til egne og andres forvent-
ninger? Hvordan føles det, når drømme

brister igen og igen? Det er nødvendigt
at lede efter svarene på disse spørgsmål,
ellers risikerer løsningerne at ramme
helt ved siden af og ikke hjælpe de unge
til at gennemføre deres uddannelser.

I forbindelse med de kommende fi-
nanslovsforhandlinger bobler og syder
debatten om, hvorvidt et socialt taxame-
ter på ungdomsuddannelserne skal om-
fordele institutionernes penge på en me-
re socialt retfærdig måde end nu. Det ly-
der spændende, men pointen om, at un-
ge ikke blot er elever, bliver glemt. 

Det er nemlig ikke altid skoletiden,
som skal ændres, der skal lige så ofte ydes
en indsats for de unge i resten af deres til-
værelse.

I Kroniken ’Lad os skabe den skole, de
unge fortjener’ 21.8., der er udarbejdet på
baggrund af et forskningsprojekt, findes

en række anbefalinger til, hvordan man-
ge frafald fra ungdomsuddannelserne
kan undgås. Anbefalingerne i forsknings-
projektet knytter sig næsten udelukken-
de til institutionerne. Eksempelvis anbe-
fales mere tværgående samarbejde mel-
lem skolerne, og økonomiske midler skal
afsættes til at styrke lærernes faglighed.
Disse anbefalinger er et godt billede på
den kassetænkning, der præger uddan-
nelsesdebatten. Muligvis vil man kunne
reducere frafaldet, men man vil ikke kun-
ne hjælpe den store gruppe af unge, hvis
problemer ligger uden for skolen. 

I VORES nyligt udkomne bog ’De frafald-
ne’ findes 20 fortællinger, bl.a. Sebastians
om, hvordan hans kriminelle karriere
gør det svært at tage en uddannelse, Ceci-
lias om at bryde ud af et religiøst fælles-

skab, fordi hun er lesbisk, og Melisas om,
hvordan ingen andre end heste vil aner-
kende hende. 

’De frafaldne’ giver med deres historier
indtrykket af, at selv om kvaliteten af ud-
dannelserne forbedres og undervisernes
niveau højnes, mangler der stadig noget
hjælp, der rækker ud over selve uddan-
nelsen. Eksempelvis når man har brug
for en psykolog og kun bliver bevilget tre
timer af skolepsykologen til at få styr på
sin depression. Det bliver den altså ikke
løst af.

Derfor opfordrer vi til, at man betrag-
ter elever som hele unge, der også lever et
liv uden for skolebænken. Hvis det soci-
ale taxameter skal være en god idé, skal
det også medføre en social indsats, der
rækker ud over uddannelsernes traditio-
nelle domæne.

socialt taxameter

RASMUS ADSER, MARTIN FEHR THERKILD-
SEN, KENNETH SALOMONSEN OG OLAV HES-
SELDAHL, 
UNGDOMSBUREAUET

Vi er nødt til at betragte
elever på ungdomsuddan-
nelserne som hele unge,
der også lever et liv uden
for skolebænken.

Elever er først og fremmest mennesker

Hvis det sociale
taxameter skal
være en god idé,
skal det også
medføre en 
social indsats

pligt, trænede hårdt og abonnerede for første gang
i mit liv på en avis for at holde mig ajour. Han viste
mig en anden side af politiet, men det, der for alvor
ændrede mit syn på ordensmagten, skete i Køben-
havn«.

Hvad skete der?
»Vi var nogle drenge fra Vejle, der lige havde væ-

ret til en koncert i København og ville videre i byen.
Problemet var, at vi ikke blev lukket ind på et eneste
diskotek. Foran et af diskotekerne, hvor vi netop var
blevet afvist, begyndte et slagsmål, og politiet an-
kom. Ingen i køen ville sige noget til politiet, men
da de spurgte os, fortalte vi, hvad vi havde set. Vi be-
sluttede os for at tage hjem. Nedslåede traskede vi
ned ad Strøget, og pludselig kørte patruljevognen
fra tidligere forbi, og den ene af betjentene spurgte,
hvorfor vi allerede var på vej hjem. Vi svarede, vi ik-
ke kunne komme ind på diskotekerne. De bad os
hoppe ind i bilen og kørte os op til et diskotek, hvor
vi tidligere var blevet afvist, og spurgte dørmanden,
hvor vi tre ikke måtte komme ind? De lukkede os
ind, og vi havde den fedeste aften«.

Hvad gjorde den oplevelse ved dit syn på politiet?
»Det er sjovt, hvor lidt der skal til, men mit billede

af politiet som racister og onde blev fuldstændig
ødelagt«.

Når du som ung rod kunne se op til etnisk danske be-
tjente, viser det vel, at der ikke er brug for flere etniske
minoriteter i politiet?

»En nydansker kan sagtens identificere sig med
en etnisk dansk betjent. Jeg har aldrig sagt andet.
Det vigtigste er, at betjenten er god til sit arbejde,
men politiet skal afspejle befolkningssammensæt-
ningen«.

Racismen gør ondt
I dag bor Mahmoud El-Hassan med sin samlever og
datter i eget hus ved parcelhusene på Finlandsvej.
Fra haven kan han se det øverste af blokkene i barn-
domskvarteret.

»De fleste, der er opvokset i sociale boligbyggeri-
er, drømte om egen have. Det er jeg stolt over at
kunne give til min datter. Men der er jo intet, der
kommer af sig selv, og jeg har haft mine kampe. Jeg
har ikke oplevet racisme i politiet og straks følt mig
hjemme i styrken, men jeg været tvunget til at afli-
ve enkelte fordomme blandt få kollegaer. Da jeg fik
mit første arbejde, blev jeg mødt af en modvilje fra
enkelte kolleger, der kun var vant til at møde min
slags, når de skulle foretage anholdelser, men efter
noget tid fandt de ud af, at der ikke var stor forskel
på os. Vi brændte jo for de samme idealer og for fæl-
lesskabet i politiet«.

»Så er det klart værre på gaden. Jeg oplever, at fle-
re etniske danskere – især når de er fulde – har et
problem med at blive anholdt af en betjent med
min baggrund. Det er vildt, hvor provokerede folk
kan blive, når de møder en brun betjent som mig.
Engang fik jeg at vide af en mand, der begyndte et
slagsmål i byen, at jeg overhovedet ikke skulle be-
stemme, hvad en hvid dansker som ham lavede i sit
eget land. Tilråb, hvor jeg bliver kaldt perker, fore-
kommer også. Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at det ikke
gjorde ondt, for jeg ser mig selv som del af politiet
på lige fod med mine etnisk danske kollager, som
heldigvis er gode til at bakke mig op«.

Hvordan reagerer de etniske minoriteter, når du an-
holder dem?

»Jeg er blevet kaldt selvhadende og stikker, men
sjovt nok har de svært ved at kalde min kolleger for
racister, når jeg er med. Der er også nogle, der for-
venter særbehandling. Der melder jeg fra starten
ud, at det ikke kommer til at ske. Af samme grund
foretrækker jeg at tale dansk på arbejde og bruger
kun arabisk, i tilfælde af at personen slet ikke taler
dansk. Mine kollegaer skal kunne forstå, hvad der
bliver sagt. Det er også min sikkerhed, hvis sagen
eskalerer. Men disse reaktioner er en del af jobbet«.

Du taler kun om, hvad politiet kan gøre. Har nydan-
skere ikke selv et ansvar?

»I sidste ende skal vi stræbe efter, at folk ikke be-
går kriminalitet, og det er op til de enkelte familier
at sørge for at opdrage deres børn ordentligt. I man-
ge nydanske kredse har der været en tendens til at
se lidt ned på politijobbet, og de dygtigste blandt
nydanskerne søgte ind på universitetet. Det er der
ved at blive ændret på. Snobberiet må fejes til side,
og politiet har også fortsat en vigtig opgave i at væ-
re markant til stede i områder med en høj koncen-
tration af folk fra underklassen – ikke kun når con-
tainere brænder, eller der er masseslagsmål, men
også bare for at hilse på beboerne, som vi er til for«.
tarek.omar@pol.dk 

Ahmed skal...

q FAKTA 
q ETNISKE MINORITETER 
I POLITIET

Etniske minoriteter fra ikkevestlige
lande udgør 1,2 pct. af samtlige
ansatte i politiet (174 personer).
I 2011 havde 7,1 pct. af alle ansøgere
til politiet etnisk minoritetsbaggrund.
I 2013 var andelen faldet til 6,4 pct.
Antallet af ansøgere med etnisk 
minoritetsbaggrund voksede 
imidlertid fra 2011 til 2013. Når 
procentdelen faldt, skyldes det, at
der samlet set var flere ansøgninger
i 2013 end i 2011. Der findes ingen
tal på andelen af optagne på 
politiskolen med etnisk 
minoritetsbaggrund. 
Kilde: Danmarks Statistik for 
Rigspolitiet. Der er tale om 
skønnede tal, da ansøgeres etnicitet
ikke registreres.
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4 Debat

N oget tyder på, at effekterne af re-
geringens trimning af dansk
økonomi oven på krisen ikke

nødvendigvis bliver den redningsplanke
til folketingsvalget, som Socialdemokra-
terne og Radikale havde håbet på. 

Reformerne er utvivlsomt gode for
holdbarheden på mellemlangt og langt
sigt, og der er grunde til, at f.eks. OECD ro-
ser Danmark. 

Regeringen har kørt med et højt inve-
steringsniveau i den offentlige sektor
sammenlignet med andre år – selv om
mange mener, det burde have været end-
nu højere – og finansminister Bjarne Co-
rydon (S) har just præsenteret en finans-
lov, der balancerer på kanten af EU-græn-
serne for offentligt og strukturelt under-
skud. Men væksten skuffer fælt i Tysk-

land, Sverige og Frankrig og andre euro-
lande. Det smitter af på Danmark. 

REGERINGEN havde håbet på, at den kun-
ne gå til folketingsvalg med lutter grøn-
ne tal og en stigning i beskæftigelsen i
ryggen. 

Arbejdspladser og vækst skulle være
sødestoffet, der fik de bitre reformer til at
glide ned i vælgerkorpset og gav gode
overskrifter til et genvalg. »Vi er i en situa-
tion, hvor vi kan sige, at vi har fået Dan-
mark på sporet igen, og det spor skal vi
holde os på. Selv om det stadig er bløde
indikatorer, der ligger til grund for det,
så er der grund til en forsigtig optimis-
me. Der er sket et stemningsskifte i dansk
økonomi«, som statsminister Helle Thor-
ning-Schmidt sagde i et interview med
Berlingske, da hun sidste sommer vendte
hjem fra ferie. 

De bløde indikatorer var forbrugertilli-
den, som i bedste fald ville slå over i høje-
re forbrug, og boligpriserne. De økono-
miske ministre fløjtede med på melodi-
en og gik i maj en halv tone op efter pæne
væksttal for første kvartal. »Der er be-
stemt grund til at være optimistisk på
dansk økonomis vegne. Der er sket en ty-
delig bedring på arbejdsmarkedet, og vi
ser tegn på, at det private forbrug er på
vej op. Krisen er ved at slippe sit tag«, sag-
de økonomiminister Margrethe Vestager
(R), da hendes ministerium udgav endnu

en optimistisk (og endnu en for optimi-
stisk, skulle det vise sig) vækstprognose.
Ministrene har ikke talt om, at Danmark
var »ude af krisen«, men om at landet var
»tilbage på sporet«. Det er formentlig rig-
tigt, men der er altså ikke tale om et høj-
hastighedstog, som kører ind på perron-
en i god tid inden folketingsvalget.

Beskæftigelsen stiger mærkbart, og der
er andre gode tegn. Men nyheden om ne-
gativ vækst i bnp i andet kvartal, som
kom fra Danmarks Statistik sidste uge,
må alligevel have føltes lidt som en
spand isvand i Finansministeriet. Bjarne
Corydon selv betegnede den som »skuf-
fende«. Regeringen må forberede sig på,
at ønskescenariet ikke holder. 

SPØRGSMÅLET er så, om den burde have
ført en mere ekspansiv finanspolitik i de
foregående år, som mange har efterlyst. 

Vismændene har f.eks. påpeget, at Fi-
nansministeriets fortolkning af EU-reg-
lerne var for rigide, og at der kunne have
været plads til mere kul. Omvendt er si-
tuationen nu den, at hvis Økonomimini-
steriet nedjusterer sine prognoser for
2014, hvilket mange økonomer betragter
som uafvendeligt, læner Danmark sig op
ad endnu en EU-henstilling. På den an-
den side hævder kritikerne, at det netop
er den forholdsvis stramme politik, der
har ført til lavvæksten.

Uanset hvad er Danmark afhængigt af

udviklingen i europæisk økonomi, hvor
ECB-chef Mario Draghi i torsdags fulgte
op på sin tale i forrige uge i Jackson Hole,
USA med en sænkelse af den ledende ren-
te og besked om, at ECB er klar til at sti-
mulere pengepolitikken yderligere ved
at opkøbe obligationer. 

I sidste uge vakte han opsigt med efter-
lysningen af en mere ekspansiv og koor-
dineret finanspolitik fra eurolandene.
Dét blev tolket som en besked til Angela
Merkel om, at Europas største økonomi
må investere mere for at hjælpe væksten
på vej. 

Budskabet om, at strammerkursen ik-
ke gør det alene, blev modtaget dårligt i
Berlin. Her mente finansminister Wolf-
gang Schäuble, at der måtte være tale om
en overfortolkning, og ifølge Der Spiegel
har Merkel personligt afkrævet Draghi
svar på, hvad meningen var. 

HERHJEMME er det selvfølgelig et stort
problem for regeringen, at økonomien
har svært ved at komme i omdrejninger. 

Et scenarie, hvor Helle Thorning-
Schmidt må lade Lars Løkke Rasmussen
høste frugterne af reformernes slitage på
vælgerne, er sandsynligt. Ikke nødven-
digvis retfærdigt, men sandsynligt. 

Det ser ud til at være de faktiske for-
hold i finansindustrien, som regeringen
må forholde sig til i valgkampen.
amalie.kestler@pol.dk

SIGNATUR
AMALIE KESTLER
Er regeringens håb om en
redningsplanke i økono-
mien mørnet?

Kritiske tal rammer regeringen

Regeringen må
forberede sig
på, at 
ønskescenariet
ikke holder 

Hovedløst

Grusomheden vil i den sidste ende virke kontraproduktivt for Islamisk Stat. Den ugudelige adfærd frastøder de fleste muslimer. Tegning: Per Marquard Otzen

HVAD VIL DET sige at falde fra en ung-
domsuddannelse? Hvordan føles det, ik-
ke at leve op til egne og andres forvent-
ninger? Hvordan føles det, når drømme

brister igen og igen? Det er nødvendigt
at lede efter svarene på disse spørgsmål,
ellers risikerer løsningerne at ramme
helt ved siden af og ikke hjælpe de unge
til at gennemføre deres uddannelser.

I forbindelse med de kommende fi-
nanslovsforhandlinger bobler og syder
debatten om, hvorvidt et socialt taxame-
ter på ungdomsuddannelserne skal om-
fordele institutionernes penge på en me-
re socialt retfærdig måde end nu. Det ly-
der spændende, men pointen om, at un-
ge ikke blot er elever, bliver glemt. 

Det er nemlig ikke altid skoletiden,
som skal ændres, der skal lige så ofte ydes
en indsats for de unge i resten af deres til-
værelse.

I Kroniken ’Lad os skabe den skole, de
unge fortjener’ 21.8., der er udarbejdet på
baggrund af et forskningsprojekt, findes

en række anbefalinger til, hvordan man-
ge frafald fra ungdomsuddannelserne
kan undgås. Anbefalingerne i forsknings-
projektet knytter sig næsten udelukken-
de til institutionerne. Eksempelvis anbe-
fales mere tværgående samarbejde mel-
lem skolerne, og økonomiske midler skal
afsættes til at styrke lærernes faglighed.
Disse anbefalinger er et godt billede på
den kassetænkning, der præger uddan-
nelsesdebatten. Muligvis vil man kunne
reducere frafaldet, men man vil ikke kun-
ne hjælpe den store gruppe af unge, hvis
problemer ligger uden for skolen. 

I VORES nyligt udkomne bog ’De frafald-
ne’ findes 20 fortællinger, bl.a. Sebastians
om, hvordan hans kriminelle karriere
gør det svært at tage en uddannelse, Ceci-
lias om at bryde ud af et religiøst fælles-

skab, fordi hun er lesbisk, og Melisas om,
hvordan ingen andre end heste vil aner-
kende hende. 

’De frafaldne’ giver med deres historier
indtrykket af, at selv om kvaliteten af ud-
dannelserne forbedres og undervisernes
niveau højnes, mangler der stadig noget
hjælp, der rækker ud over selve uddan-
nelsen. Eksempelvis når man har brug
for en psykolog og kun bliver bevilget tre
timer af skolepsykologen til at få styr på
sin depression. Det bliver den altså ikke
løst af.

Derfor opfordrer vi til, at man betrag-
ter elever som hele unge, der også lever et
liv uden for skolebænken. Hvis det soci-
ale taxameter skal være en god idé, skal
det også medføre en social indsats, der
rækker ud over uddannelsernes traditio-
nelle domæne.

socialt taxameter

RASMUS ADSER, MARTIN FEHR THERKILD-
SEN, KENNETH SALOMONSEN OG OLAV HES-
SELDAHL, 
UNGDOMSBUREAUET

Vi er nødt til at betragte
elever på ungdomsuddan-
nelserne som hele unge,
der også lever et liv uden
for skolebænken.

Elever er først og fremmest mennesker

Hvis det sociale
taxameter skal
være en god idé,
skal det også
medføre en 
social indsats

pligt, trænede hårdt og abonnerede for første gang
i mit liv på en avis for at holde mig ajour. Han viste
mig en anden side af politiet, men det, der for alvor
ændrede mit syn på ordensmagten, skete i Køben-
havn«.

Hvad skete der?
»Vi var nogle drenge fra Vejle, der lige havde væ-

ret til en koncert i København og ville videre i byen.
Problemet var, at vi ikke blev lukket ind på et eneste
diskotek. Foran et af diskotekerne, hvor vi netop var
blevet afvist, begyndte et slagsmål, og politiet an-
kom. Ingen i køen ville sige noget til politiet, men
da de spurgte os, fortalte vi, hvad vi havde set. Vi be-
sluttede os for at tage hjem. Nedslåede traskede vi
ned ad Strøget, og pludselig kørte patruljevognen
fra tidligere forbi, og den ene af betjentene spurgte,
hvorfor vi allerede var på vej hjem. Vi svarede, vi ik-
ke kunne komme ind på diskotekerne. De bad os
hoppe ind i bilen og kørte os op til et diskotek, hvor
vi tidligere var blevet afvist, og spurgte dørmanden,
hvor vi tre ikke måtte komme ind? De lukkede os
ind, og vi havde den fedeste aften«.

Hvad gjorde den oplevelse ved dit syn på politiet?
»Det er sjovt, hvor lidt der skal til, men mit billede

af politiet som racister og onde blev fuldstændig
ødelagt«.

Når du som ung rod kunne se op til etnisk danske be-
tjente, viser det vel, at der ikke er brug for flere etniske
minoriteter i politiet?

»En nydansker kan sagtens identificere sig med
en etnisk dansk betjent. Jeg har aldrig sagt andet.
Det vigtigste er, at betjenten er god til sit arbejde,
men politiet skal afspejle befolkningssammensæt-
ningen«.

Racismen gør ondt
I dag bor Mahmoud El-Hassan med sin samlever og
datter i eget hus ved parcelhusene på Finlandsvej.
Fra haven kan han se det øverste af blokkene i barn-
domskvarteret.

»De fleste, der er opvokset i sociale boligbyggeri-
er, drømte om egen have. Det er jeg stolt over at
kunne give til min datter. Men der er jo intet, der
kommer af sig selv, og jeg har haft mine kampe. Jeg
har ikke oplevet racisme i politiet og straks følt mig
hjemme i styrken, men jeg været tvunget til at afli-
ve enkelte fordomme blandt få kollegaer. Da jeg fik
mit første arbejde, blev jeg mødt af en modvilje fra
enkelte kolleger, der kun var vant til at møde min
slags, når de skulle foretage anholdelser, men efter
noget tid fandt de ud af, at der ikke var stor forskel
på os. Vi brændte jo for de samme idealer og for fæl-
lesskabet i politiet«.

»Så er det klart værre på gaden. Jeg oplever, at fle-
re etniske danskere – især når de er fulde – har et
problem med at blive anholdt af en betjent med
min baggrund. Det er vildt, hvor provokerede folk
kan blive, når de møder en brun betjent som mig.
Engang fik jeg at vide af en mand, der begyndte et
slagsmål i byen, at jeg overhovedet ikke skulle be-
stemme, hvad en hvid dansker som ham lavede i sit
eget land. Tilråb, hvor jeg bliver kaldt perker, fore-
kommer også. Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at det ikke
gjorde ondt, for jeg ser mig selv som del af politiet
på lige fod med mine etnisk danske kollager, som
heldigvis er gode til at bakke mig op«.

Hvordan reagerer de etniske minoriteter, når du an-
holder dem?

»Jeg er blevet kaldt selvhadende og stikker, men
sjovt nok har de svært ved at kalde min kolleger for
racister, når jeg er med. Der er også nogle, der for-
venter særbehandling. Der melder jeg fra starten
ud, at det ikke kommer til at ske. Af samme grund
foretrækker jeg at tale dansk på arbejde og bruger
kun arabisk, i tilfælde af at personen slet ikke taler
dansk. Mine kollegaer skal kunne forstå, hvad der
bliver sagt. Det er også min sikkerhed, hvis sagen
eskalerer. Men disse reaktioner er en del af jobbet«.

Du taler kun om, hvad politiet kan gøre. Har nydan-
skere ikke selv et ansvar?

»I sidste ende skal vi stræbe efter, at folk ikke be-
går kriminalitet, og det er op til de enkelte familier
at sørge for at opdrage deres børn ordentligt. I man-
ge nydanske kredse har der været en tendens til at
se lidt ned på politijobbet, og de dygtigste blandt
nydanskerne søgte ind på universitetet. Det er der
ved at blive ændret på. Snobberiet må fejes til side,
og politiet har også fortsat en vigtig opgave i at væ-
re markant til stede i områder med en høj koncen-
tration af folk fra underklassen – ikke kun når con-
tainere brænder, eller der er masseslagsmål, men
også bare for at hilse på beboerne, som vi er til for«.
tarek.omar@pol.dk 

Ahmed skal...

q FAKTA 
q ETNISKE MINORITETER 
I POLITIET

Etniske minoriteter fra ikkevestlige
lande udgør 1,2 pct. af samtlige
ansatte i politiet (174 personer).
I 2011 havde 7,1 pct. af alle ansøgere
til politiet etnisk minoritetsbaggrund.
I 2013 var andelen faldet til 6,4 pct.
Antallet af ansøgere med etnisk 
minoritetsbaggrund voksede 
imidlertid fra 2011 til 2013. Når 
procentdelen faldt, skyldes det, at
der samlet set var flere ansøgninger
i 2013 end i 2011. Der findes ingen
tal på andelen af optagne på 
politiskolen med etnisk 
minoritetsbaggrund. 
Kilde: Danmarks Statistik for 
Rigspolitiet. Der er tale om 
skønnede tal, da ansøgeres etnicitet
ikke registreres.
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Bogen gør det ikke lettere at være uddannel-
sesbureaukrat. De nemme slutninger om, at de 
unge falder fra fordi de ikke er motiverede eller 
fagligt dygtige nok, får et gevaldigt skud for bo-
ven. Her får vi 20 stærke, kloge, personlige be-
retninger om drømme, ambitioner og viljestyrke 
under uhyrligt svære vilkår, hvor systemer brister 
og voksne svigter. På sin egen stille måde udstil-
ler bogen ikke blot de problemer i ungdomsud-
dannelsernes indretning som vi kender i forvejen. 
Den viser også nogle nye, som vi slet ikke er til-
strækkeligt opmærksomme på. Bogen bør derfor 
være pligtlæsning for alle, som beskæftiger sig 
med børn, unge og uddannelse.
– Agi Csonka, adm. direktør, SFI – Det Nationale 

Forskningscenter for Velfærd

UNGDOMSBUREAUET


