
Bror stak storesøster
ihjel på Vesterbro 
DRAB. En 25-årig mand har over for Køben-
havns Politi erkendt, at han i går morges dræbte 
sin 32-årige søster i sin lejlighed på Vesterfæl-
ledvej 47 på Vesterbro i København. »Hun blev 
dræbt med et knivstik i halsen engang i morges, 
sandsynligvis en køkkenkniv,« siger efterforsk-
ningsleder Henrik Andersen fra Københavns 
Politi. Broderen ringede selv til politiet og fortal-
te om sin forbrydelse kort før klokken 11. »Han 
er lige nu til afhøring. Vi aner intet om motivet,« 
siger Henrik Andersen fra Københavns Politi. 
Broderen ringede til politiet et sted i nærheden 
af Hvidovre Hospital. Han fortalte, at »det er 
mig, som har gjort det.« Straks efter blev man-
den anholdt. Han forventes først i dag at blive 
fremstillet i grundlovsforhør. Det var et familie-
medlem, som fandt kvinden død i brorens lejlig-
hed.   Ritzau

Et sidste farvel til Jesper Klein 
BISÆTTELSE. Skuespilleren Jesper Klein blev i 
går bisat. Før rustvognen kørte bort med Jesper 
Klein, som døde den 22. august, fik familie, ven-
ner og fans mulighed for at tage en sidste afsked 
ved en mindehøjtidelighed på Arbejdermuseet 
i København. Ved mindehøjtideligheden holdt 
Jesper Kleins nære ven og kollega Flemming 
Jensen en rørende og personlig tale, som bragte 
tårerne frem blandt de tilstedeværende. »Det, 
du havde at byde på, var denne forunderlige 
blanding af intelligens og poesi,« sagde Flem-
ming Jensen.  Jesper Klein døde af kræft i leveren 
og i bugspytkirtlen på Diakonissestiftelsens Ho-
spice på Frederiksberg.  Ritzau
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Studenterhuer bliver hurtigt lagt til at samle 
støv på en hylde efter vogntur og junifester, 
og for godt 30 procent af årgang 2006 blev de 
medfølgende kompetencer det også. En ud 
af tre fra årgang 2006 var ikke i gang med en 
videregående uddannelse tre år efter dimis-
sionen.
Det viser en ny undersøgelse fra Ligestillings-
ministeriet og foreningen Forum 100%, der 
som den første af sin slags har kortlagt årgan-
gens adfærd både kvantitativt og kvalitativt.

»Det er en relativt stor gruppe, som ikke var 
i gang, og der er grund til at være bekymret for 
en del af dem,« siger leder af undersøgelsen og 
forsker ved Center for Ungdomsforskning på 
DPU Aarhus Universitet, Camilla Hutters.  

 Undersøgelsen viser også, at drengene sak-
ker bagud i forhold til pigerne. Af hele årgang 
2006 var 29 procent af pigerne ikke i gang med 
en uddannelse efter tre år, mens det gjaldt for 
37 procent af drengene. 

Camilla Hutters peger på, at de fleste 
drenge har en anderledes måde at tænke deres 
fremtid på. De har ikke samme tilbøjelighed 
til at langtidsplanlægge, hvor pigerne i højere 

grad ser uddannelse som den eneste måde, de 
kan blive til noget på.  

»Vi har haft stort fokus på at få folk hurti-
gere gennem uddannelsessystemet, og det er 
jo også fornuftigt nok. Problemet er bare, at 
de, der ikke følger hovedvejen, nemt kommer 
ud i nogle blindgyder, hvor de kan have svært 
ved at komme tilbage i uddannelsessystemet 
igen, og det er hverken dem eller samfundet 
til fordel,« siger hun og påpeger, at en stor 
gruppe kan være godt i gang med en karriere 
på arbejdsmarkedet.

 Undervisningsminister Troels Lund Poul-
sen (V) erkender drengeproblemet, men hæf-
ter sig samtidig ved, at tallene viser, at mere 
end 50 procent af årgangen læste på en videre-
gående uddannelse.

»Men vi er nok nødt til at se på, hvordan vi 
kan anlægge vores uddannelsessystem på en 
lidt anderledes måde, så flere drenge kunne 
blive mere inspireret til at komme i gang.«

Det skal løses på ungdomsuddannelserne
Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen 
(K) påpeger, at vejledningsindsatsen over for 
de unge er central:

» Det er afgørende, at man får den bedst 
mulige vejledning gennem sit uddannelsesliv, 

og det tror jeg, at parterne er meget opmærk-
somme på.«

I 2009 indførte man en karaktergulerod, 
hvor studenterne får et højere gennemsnit, 
hvis de søger ind på en videregående uddan-
nelse senest to år efter afsluttet ungdomsud-
dannelse. Billedet kan således være anderle-
des i dag.

Omkring halvdelen af dem, der ikke læste 
videre i 2009, var rent faktisk begyndt på en 
videregående uddannelse, men faldt fra og 
havde tre år efter ikke haft mod til at gøre for-
søget igen. Med andre ord mangler lysten til at 
læse ikke. 

»Mange fortæller, at de kunne have gavn af 
en afklaring om studiernes erhvervsrettede 
anvendelsesmuligheder – eksempelvis gen-
nem praktikforløb, som kan kvalificere deres 
uddannelsesvalg,« siger Camilla Hutters, og 
det ønske er uddannelsesordfører Christine 
Antorini (S) villig til at efterkomme:

»Det giver rigtig god mening at styrke det 
virkelighedsnære, og vi vil gerne se på bedre 
muligheder for eksempelvis praktik i ung-
domsuddannelserne,« siger hun.  B

For mange studenter kom 
ikke videre i uddannelse

Blindgyder. En ud af tre studenter fra årgang 2006 var ikke i gang med en 
videregående uddannelse tre år efter deres sidste eksamen. Det ser værst 
ud for drengene.
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En vinter,
du kan glæde dig til.

I år tilbyder vi ekstra mange prisgunstige skinyheder i Sälen. Det kan godt betale sig at booke i god tid.
Med det nye SkiStar Plus får du rabat på både SkiPass og skiudlejning, hvis du booker før 15. oktober. 

Med ugekortet Sälen*passet får du mere end 100 pister på ét SkiPass, som desuden giver dig ekstra tilbud og rabatter.
Du kan bo i Sälen fra 1 695 SEK/uge. Læs mere om vinterens mange tilbud på skistar.com

SkiStar Plus gælder for alle destinationer hos SkiStar. Tilbuddet om logi gælder for Sälen og er gyldigt så længe, der er ledig kapacitet. Book på skistar.com


