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VEJRET Mest tørt 
vejr med mulighed for 
lidt eller nogen sol.
10-13 grader.

L isterne, hvor tusindvis af elever på
landets erhvervsskoler står opført,
fordi de venter på at få en praktik-

plads, skal være væsentlig kortere. 
En aftale mellem arbejdsmarkedets

parter (DA og LO) og Undervisningsmini-
steriet betyder, at der nu hankes gevaldigt
op i ventelisterne. Blandt andet skal alle

elever, der står i venteposition – og der-
med ikke kan gennemføre deres uddan-
nelse som for eksempel tømrer, frisør el-
ler mekaniker – fremover til faste samta-
ler om deres situation. Her skal de vejle-
des i, hvordan de kommer videre. 

Viser det sig, at de ikke er villige til at ta-
ge i praktik på et af landets 50 praktikcen-
tre eller flytte til en anden landsdel for at
tage en ledig praktikplads i en virksom-
hed, vil de blive smidt af ventelisten.

»I den situation er man ikke længere
reelt praktiksøgende i forhold til, at man
ønsker at gøre en uddannelse færdig. Lige
nu er der for mange, der bare står i køen
og figurerer som praktikpladssøgende,
men som faktisk ikke er det«, siger under-
visningsminister Christine Antorini (S).
Villigheden til at rejse langt efter praktik-
plads gælder også, selv om eleven er un-
der 18 år og må flytte hjemmefra for at
gennemføre uddannelsen.

Lige nu står det højeste antal erhvervs-

skoleelever i ti år i kø. 13.200 elever venter
på at komme i praktik i en virksomhed.
Knap 8.000 af dem er i praktik i et praktik-
center på en erhvervsskole, men resten
står helt uden plads og er derfor ikke på
vej til at gennemføre uddannelsen.

De lange ventelister er med til at give
erhvervsuddannelserne et dårligt ry, si-
ger Henrik Bach Mortensen, der er direk-
tør i Dansk Arbejdsgiverforening.

»Nogle forældre og uddannelsessøgen-
de unge hæfter sig ved de lange venteli-
ster for praktikpladssøgende, og at man
derfor ikke kan være sikker på at kunne
gennemføre en erhvervsuddannelse.
Men de tal, der er blevet nævnt i debatten,
har slet ikke været udtryk for den reelle
mangel på praktikpladser«, siger han.

Aftalen skal kunne føre til, at der opret-
tes mellem 1.000 og 2.000 nye praktik-
pladser. Blandt andet ved, at 55 millioner
kroner sættes af til at sende konsulenter
på besøg hos virksomheder for at få dem

til at tage lærlinge ind. Formanden for Er-
hvervsskolernes Elevorganisation, Mie
Hovmark, glæder sig over, at der er flere
praktikpladser på vej. Men hun er overra-
sket over, at man fremover vil tvinge ele-
verne til at gå i skolepraktik. 

»Hvis det er tilfældet, er det meget dra-
stisk«, siger hun.
Blandt andet fordi
lønnen i skoleprak-
tik er væsentlig la-
vere end en lærlin-
geløn i en virksom-
hed – der er om-
kring 4.000 kroner
i forskel per må-
ned.

»Så derfor venter
mange på en rigtig
praktikplads i en

virksomhed. De håber og håber, at de får
en. Og sker der ikke noget, dropper de
måske helt ud eller prøver at finde en an-

den uddannelse«, siger elevformanden.
At politikere og arbejdsmarkedets par-

ter nu samarbejder om en plan for at for-
bedre situationen, er positivt, siger ad-
junkt Arnt Vestergaard Louw, der forsker i
erhvervsuddannelser ved Center for Ung-
domsforskning ved Aalborg Universitet.

»Overordnet set er det nogle gode til-
tag, de kommer med. Det er rigtig godt, at
der kommer fokus på manglende prak-
tikpladser, fordi vi ved, at det at have en
praktikplads skaber motivation hos ele-
verne i undervisningen.

Samlet set er der initiativer for 95 milli-
oner kroner, som Folketinget i sommer
afsatte til området i forbindelse med en
vækstpakke. De nye tiltag træder i kraft al-
lerede fra november og skal evalueres til
foråret.
marie.hjortdal@pol.dk
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MARIE HJORTDAL OG PERNILLE MAINZ

Regeringen og arbejds-
markedets parter er klar
med en ny strategi for at
dæmme op for den store
mangel på praktikpladser
på erhvervsskolerne.

Unge skal tvinges i skolepraktik

Lige nu er der
for mange, der
bare står i køen 
Christine 
Antorini, 
undervisnings-
minister

P å Jagtvej 69 er der et hul i bygnings-
rækken. Ungdomshuset, der en-
gang var på den københavnske

adresse, er for længst væk. Nu er der i ste-
det en lille have og mure med graffiti. 

Det danske syrerockband Spids Nøgen-
hat har selv valgt at møde os på den kend-
te adresse, der i ’Ungeren’s storhedstid
bød på frihed, udskejelser og afstand-
tagen fra det normale. For netop det gør
Spids Nøgenhat også på deres egen stille
facon med underfundige danske tekster.
De er trætte af det politiske ’Overdan-
mark’, som gerne vil have, at vi alle skal
ligne hinanden.

»Der er sket en indsnævring af normal-
begrebet. Før i tiden var der lidt mere
plads i skufferne. Men jeg synes, der er
ved at blive lidt trangt. I dag skal man al-
tid være så korrekt«, siger guitarist Mor-
ten ’Aron’ Larsen.

Og den slags holdninger finder let vej
ind i bandets sange. Lige såvel som det
gør og har gjort i årevis i musikverdenen. 

På det seneste er der mange, der har gi-

vet deres bud på en danmarkssang eller
en hjemstavnssang, hvor man netop ta-
ger stilling til de politiske spørgsmål og
de danske værdier. Det har grebet om sig
op igennem 00’erne og 10’erne, forklarer
ph.d. i musikvidenskab Henrik Marstal: 

»Musikken er en oplagt måde at tilken-
degive sin mening om, hvad man mener
om det danske nationalfællesskab«.

’Udkantsdanmark’ er et af de emner,

som musikere de seneste par år så småt er
begyndt at forholde sig til. Mikael K &
Klondyke har sågar udgivet et album
med ’sange fra skæve Danmark’.

»I sangene hylder man sin hjemegn.
Men kritikken lurer alligevel, da der er
mange områder af landet, der føler sig
overset i debatten om Danmark«, siger
Henrik Marstal.

Spids Nøgenhat har for eksempel lavet

en sang om en køretur til Lolland-Falster,
hvor frisindet angiveligt er større end i
København.

»Vi er ikke et bevidst politisk band med
en agenda, men vi har da holdninger«,
konstaterer Morten ’Aron’ Larsen. 
charlotte.holm@pol.dk

De vil have Danmark tilbage
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CHARLOTTE HOLM PEDERSEN

Flere musikere er begyndt
at tage stilling til danskhed
i deres sange. Deriblandt
bandet Spids Nøgenhat.

De synger
mod 
politikernes
danmarks-
billede 

ÅNDEN FRA JAGTVEJ. Efter 12 års
pause udsendte syrerockbandet Spids
Nøgenhat, der er opkaldt efter en stærk
hallucinogen svamp, i 2013 albummet
’Kommer tilbage’. Her ses de på Jagtvej
69, hvor forsanger Uffe ’Guf’ Lorentzen
står til højre i billedet med skovlen. 
Foto: Miriam Dalsgaard

Foto: AP, Jacob Ehrbahn
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Fornuft og fakta taber
debat om asylsøgere.

E t helt overordnet foreløbigt
skøn, der er behæftet med be-
tydelig usikkerhed«. 

Der findes slangemennesker i
mindre elastiske udgaver end
Justitsministeriets forklaring på
tallet ’20.000’, som regeringen vur-
derede solidt nok som rambuk, da
stramningen af asylpolitikken skul-
le motiveres i offentligheden. 

Om det »helt overordnede, fore-
løbige skøn« vil ministeriet end
ikke bruge begrebet ’prognose’. Of-
fentligheden må ikke se det materi-
ale, der ligger til grund for skønnet. 

PINAGTIGT, at regeringen ikke kan
enes med sig selv om, hvorfor den
fører den politik, den gør. Ødelæg-
gende, at den også synes uenig
med sig selv om, hvor stram stram-
ningen er. Hvad angår de 20.000,
siger tallet ikke meget om, hvor
mange asylsøgere der får ophold i
Danmark i 2014: Af de 10.883, der
indtil 1. oktober er kommet i år, får
de 4.908 ikke deres sag behandlet
her. De tager videre eller sendes til-
bage til ankomstlandet som følge
af Dublinforordningen. Udlændin-
gestyrelsen vurderer nu, som Politi-
ken fortalte i går, at 6.000 ender
med at få ophold i 2014. Samtidig
er antallet af ansøgere faldet be-
tragteligt på det seneste i både
Sverige og Danmark. 

Hvis man velvilligt antager, at
det »overordnede, foreløbige skøn«
på 20.000 holder, vil det altså være
langt færre, der får ophold. Flere
end normalt, ja. Men det er ikke
overraskende pga. den langstrakte
borgerkrig i Syrien. I lyset af hvor
mange flygtninge Danmark tidlige-
re har hjulpet i ekstraordinære
situationer, og med tanke på hvor
mange arbejdsduelige hænder vi
kommer til at mangle i fremtiden,
bør tallet ikke få politikerne til at
gribe desperat efter sandsækkene. 

I VENSTRE har man også et »over-
ordnet, foreløbigt skøn behæftet
med betydelig usikkerhed«: Rege-
ringens »31 lempelser« er ifølge V-
toppen årsag til, at Danmark får
flere asylsøgere end nogle andre
lande i Europa. Venstre har omdan-
net partikontoret til kreativt værk-
sted for at nå op på 31. 

Man undgår behændigt at næv-
ne de syd- og østeuropæiske lande,
som tager relativt mange flygtnin-
ge, som f.eks. Bulgarien og Ungarn.
At tendensen i, at mange, men
langtfra alle asylsøgere tager mod
Nord, var den samme i VK-regerin-
gens tid, hvor der ikke var borger-
krig i Syrien på tredje år, nævnes
heller ikke.

I spin og spydigheder gælder alle
kneb. ak
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Lune efterårsbukser med tyndt for. 
Findes i både dame- og herreud-
gave.

Lækker anorak til efterår 
og vinter. Flot feminin pasform.

KUN 199995

Lækkert undertøj i merino-
uld til damer eller herrer. 
Buks kan købes løst 
                      til 59995

KUN 59995

Moderne 
herre-
anorak 
med høj 
funktion-
alitet.

KUN 199995

��������� �	
�
der 
holder 
�� ��	����
varme. 
Lavet i syn-
tetisk pels.
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