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Regeringen har nu åbnet for adgangskrav til de unge på 

erhvervsuddannelserne, der er plaget af frafald, faldende 

søgning, lav prestige og mangel på praktikpladser. Det skal en 

stor reform til efteråret gøre op med.

- Mange, der falder fra, kan måske ikke læse, skrive eller reg-

ne tilstrækkeligt til at kunne klare en uddannelse. Vi har ikke 

lagt os fast på, hvad adgangskravene skal være. Det vil fremgå 

af reformen, siger statsminister Helle Thorning-Schmidt (S).

Leder af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, 

Noemi Katznelson understreger, at adgangskrav er et stærkt 

signal.

- Men akilleshælen er de unge, som gennemfører i dag, men 

som vil blive sorteret fra på grund af begrænsningen. Løs-

ningen på dét er helt central. En optagelsesprøve for unge på 

vippen kunne være en kattelem ind, siger hun.

Generelt er 81,7 procent af de unge, der forlod grundskolen 

i 2007, i gang med en uddannelse fem år senere. Men blandt 

unge på erhvervsuddannelserne er det kun 28 procent fra 

2007-årgangen, der fem år senere er i gang med eller har fuld-

ført en erhvervsuddannelse. 

Der er brug for en særlig indsats for at få flere unge til at 

vælge den vej, mener forbundssekretær i 3F Per Christensen. 

- Ellers vil Danmark komme til at mangle faglærte i alvorlig 

grad de kommende år, siger han.    

Regeringen åbner for adgangskrav for at styrke de trængte 
erhvervsuddannelser. Stor reform på vej.

ERHVERVSUDDANNELSER

ADGANGSKRAV 
PÅ VEJ TIL LÆRLINGE
AF ASGER HAVSTEIN ERIKSEN  /  asger.havstein@3f.dk

Ole Quitzau lukker og slukker for sit byggefirma DP Monte-

ring med et spor af millionkrav slæbende efter sig.

Fagbladet 3F har tidligere fortalt, hvordan en række polske 

håndværkere er blevet snydt for løn for tre millioner kroner.

Nu viser det sig, at der også har været et omfattende rod i 

skattebetalingerne. Skat har rejst et krav på 1,8 millioner kro-

ner mod selskabet. Det fremgår af dokumenter fra Sø- og Han-

delsretten. Ifølge retsbogen er der også gæld til leverandører 

på en million kroner.

3F meldte i maj DP Montering til Skat, fordi de polske an-

satte fik udbetalt løn i kontanter.

Firmaet er nu tvangsopløst, og der bliver indledt behandling 

af en konkurs.

Fagbladet 3F har været i kontakt med Ole Quitzau. Han 

ønsker ikke at udtale sig om sagen.
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