7. Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen af 90 %målsætningen
7.1. 90% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
Med Aftale om bedre veje til uddannelse og job fra efteråret 2017 er indført en ny uddannelsespolitisk målsætning.
I 2030 skal mindst 90% af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
Profilmodellen udarbejdes én gang om året, og bruges til at evaluere denne målsætning. Modellen er en
fremskrivning af, hvordan uddannelsesadfærden forventes at udvikle sig for den enkelte ungdomsårgang.
Den seneste profilmodel viser, at 89% af den årgang, som forlod 9. klasse i Ringkøbing-Skjern Kommune i 2018
forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Det er en meget høj andel sammenlignet med
landsgennemsnittet.
Landsdækkende er der et spænd fra 77% til 93%. Gennemsnittet er 85%
Følgende nøgletal understøtter målsætningerne på uddannelsesområdet:
Tabel 7.1.1. Andelen af unge, som forventes at gennemføre en mindst en ungdomsuddannelse 6 år efter 9.
klasse:
2016

2017

2018

Ringkøbing-Skjern

81,6%

84,6%

84,9%

Landsgennemsnit

78,3%

80,5%

80,6%

Profilmodellen tilsiger, at 84,9% af de unge, som forlod 9. klasse i 2018 forventes at have gennemført en
ungdomsuddannelse 6 år senere. Det er en stigning på 0,5 procent points i forhold til 2017-årgangen. I 2016 var
tallet 81,6%.
Ringkøbing-Skjern Kommune placerer sig et godt stykke over landsgennemsnittet på dette nøgletal.
Landsgennemsnittet var i årene 2016, 2017 og 2018 hhv. 78,3%, 80,5% og 80,6% Dette nøgletal er et delmål mod,
at flest mulige unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Den store indsats på ungeområdet er i den
forbindelse den kommunale ungeindsats i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indsatsen består af blandt andet
uddannelsesvejledning i folke- og friskoler, styrket tværfagligt samarbejde, tværfaglige ungemøder og
kontaktpersonsordning for unge udenfor uddannelse og job, samt styrket samarbejde mellem kommunen og den
nye Forberedende Grund Uddannelse FGU Midt-Vest.

Tabel 7.1.2. Andelen af elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter 9. klasse
2016

2017

2018

Ringkøbing-Skjern

41,5%

38,8%

40,0%

Landsgennemsnit

45,3%

44,6%

44,2%

Andelen af elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter 9. klasse er faldet i løbet af årene
2016-2018. Dog er andelen steget fra 2017 til 2018. 40% af de elever, som forlod 9. klasse i 2018 er i gang med en
ungdomsuddannelse 3 måneder senere. Andelen er under landsgennemsnittet, som er 44,2.
Hovedbudskabet i tabellen er, at i Ringkøbing-Skjern Kommune fortsætter en stor del af eleverne i 10. klasse.
Hovedsageligt på efterskole. Ca. 63% af de elever, som forlod 9. klasse i 2018 tilmeldte sig 10. klasse.
Man kan tale både for og imod, at en ung ikke tilmelder sig en ungdomsuddannelse efter 9.klasse. 10. klasse har
blandt andet til formål at tjene i forhold til modning og udvikling af uddannelsesparathed. Grundskolerne og UU
Ringkøbing-Skjern parathedsvurderer eleverne i 8. og 9. klasse på folke- og friskoler i kommunen. I forlængelse
heraf lægges en vejledningsplan for de ikke-uddannelsesparate og der planlægges eventuelle forberedende
aktiviteter i forhold til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Figur 7.1.1. Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, RingkøbingSkjern

97,2% af de unge som påbegyndte en ungdomsuddannelse efter kommunens 9. eller 10. klasse er fastholdt 9
måneder efter opstarten. Der er tale om en delmængde af kommunens unge, da det er de unge, som kommer
direkte fra kommunens institutioner. Der er tale om at 246 elever påbegyndte, mens 239 elever er fastholdt.
Andelen er steget fra 2014/2015, og er over landsgennemsnittet på 95,6%.
Den gode overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse er vigtig i forhold til fastholdelse. Skoler, UU og
ungdomsuddannelser mødes årligt i forskellige fora i forhold til at udvikle samarbejdsrelationerne på tværs. Det
være sig bl.a. Lokalvejlederudvalg, dialogmøder med fokus på grundskolen og UU-rådet.
UU Ringkøbing-Skjern og overbygningsskolerne har en formuleret samarbejdsaftale som har til formål at skabe
en god overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse.
En særlig indsats ydes overfor de ikke-uddannelsesparate, som overleveres til optagelsesprøver og
optagelsessamtaler på ungdomsuddannelsen.

Tabel 7.1.3. Andelen af unge, som 15 måneder efter 9. klasse er i gang med en ungdomsuddannelse
2016

2017

Ringkøbing-Skjern

85,6%

88,1%

Landsgennemsnit

89,6%

87,9%

88,1% af de unge, som forlod kommunens 9. klasse i 2017, er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter
afslutningen på 9.klasse. Det er en stigning forhold til forrige år. Landsgennemsnittet er 87,9%. Igen er der her tale
om en delmængde af kommunens unge, da der er tale om de elever, som kommer fra Ringkøbing-Skjern
Kommunes institutioner. Der er som bekendt yderligere en del elever, som forlader 9. klasse fra efterskoler. 15
måneder efter 9. klasse har der været plads til blandt andet et 10. skoleår. Efter 10. klasse fortsætter nogle elever
i uddannelsesforberedende aktiviteter såsom arbejde, FGU, højskole, produktionsskole, udlandsophold mv.

7.2. 25% af alle unge skal tilmeldes en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse i 2020 og
30% i 2025.
I sammenhæng med erhvervsskolereformen fra august 2015, er ovenstående målsætning udstukket. Det faglige
niveau på uddannelsen skal hæves, og man kan kun påbegynde en erhvervsuddannelse 3 gange.
Figur 7.2.1. Fordeling af elever, som forlader grundskolen, efter tilmelding til ungdomsuddannelse som
første prioritetsvalg, Ringkøbing-Skjern

Ovenstående graf fortæller historien om søgningen for elever i 9. og 10. klasse på kommunens institutioner. 33%
af de elever som tilmeldte sig en ungdomsuddannelse, tilmeldte sig en erhvervsuddannelse. Dette imod et
landsgennemsnit på 23%.
Når talen falder på 25%-målsætningen dækker den målsætning over elever, som har bopæl i Ringkøbing Skjern
Kommune. Det vil sige, at blandt andet efterskoleelever er inkluderet i denne målsætning. 27,4% af eleverne med
bopæl i Ringkøbing Skjern Kommune vælger en erhvervsuddannelse. Det er et fint tal, når man sammenligner med
landsgennemsnittet på 20,1%.
2020-Målsætningen er således allerede indfriet. Målsætningen erstattes dog af, at 30% i 2025 skal vælge en
erhvervsuddannelse. Ydermere har Videnudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune formuleret en lokal målsætning

om, at 30%-målsætningen allerede skal nås i 2023. Af samme årsag er det fortsat et lokalt mål i UU RingkøbingSkjerns DBA. Der opereres fortsat med indsatser som uddannelsesaftener på 11 overbygningsskoler i Ringkøbing
Skjern Kommune, hvor elever og forældre kan besøge forskellige ungdomsuddannelser på skolen. Herunder
blandt andet også EUD/EUX fra erhvervsskolerne i kommunen samt Social- og Sundhedsskolen fra Herning.
Som vanligt deltager alle 8. klasser i Skills-konkurrencen på Skjern Tekniske Skole. Desuden skal alle 8. klasser
også på introkurser, hvor de alle brobygger til minimum én erhvervsfaglig eller erhvervsgymnasial uddannelse.
For fjerede år i streg afholdes i indeværende skoleår i kommunens 7. klasser tre temadage om lokale job- og
uddannelsesmuligheder. De tre temadage drejer sig om at portrættere en lokal virksomhed, hvor job- og
uddannelsesmuligheder blandt andet skal indgå i produktet. Op til forløbet er de involverede lærere og elever på
Skjern Tekniske Skole for at lære om de tilhørende erhvervsuddannelser.

