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Flere indvandrerdrenge dropper ud
Nye tal viser, at flere end to tredjedele af drenge med anden etnisk baggrund
end dansk falder fra på erhvervsuddannelserne
AF MORTEN MIKKELSEN
mikkelsen@k.dk

Drenge med indvandrerbaggrund har i adskillige år udgjort en gruppe, som det er
svært at få til at uddanne sig,
og i forhold til de mere praktisk og håndværksmæssigt
orienterede erhvervsuddannelser er problemet stigende.
Ifølge Undervisningsministeriets nyeste opgørelse var
det i 2012 kun 33 procent af
alle drenge med anden
etnisk baggrund end dansk,
som gennemførte uddannelsen. De foregående to år har
andelen været 35 procent.
Dermed er det altså nu flere
end to tredjedele af de indvandrerdrenge, som påpegynder en erhversuddannelse, som dropper ud undervejs. Det står i klar kontrast
til etniske danskere af begge
køn samt indvandrerpiger,
hvor 52-54 procent gennemfører.

Ifølge Peder Hjort-Madsen,
som er post.doc. ved Center
for Ungdomsforskning under
Aalborg Universitet og har
forsket i frafald på erhvervs-

uddannelserne, er indvandrerdrengene oppe imod flere
vanskeligheder. Blandt andet
er denne gruppe hårdest
ramt af det generelle problem
med at skaffe praktikpladser
nok.
”Samtidig er der det problem, at nogle minoritetsunge har et uklart billede af,
hvad uddannelserne egentlig
indebærer. Mange etniske
danskere kender nogen, der
er håndværkere, de har for
eksempel en onkel, der er
automekaniker,” siger han.
En af overraskelserne ved
erhvervsuddannelserne kan
være, at man måske vælger
dem, fordi man har svært ved
de boglige fag – kun for at
opdage, at en uddannelse til
for eksempel elektriker er
bogligt krævende.
Undervisningsminister
Christine Antorini (S) forbereder en reform af erhvervsuddannelser.
”Lærerne i erhvervsuddannelserne har utrolig stor betydning for de unge, som måske kommer fra hjem, hvor
forældrene ikke kender erhvervsuddannelsessystemet
og derfor ikke kan støtte op

om deres barns uddannelse.
Det skal lærerne blive endnu
bedre til at håndtere. En styrkelse af lærernes kompetencer er også noget af det, vi vil
tage med i udspillet til reformen af erhvervsuddannelserne,” siger hun.
Hvad angår praktikpladsproblemet, er der pr. 1. september indført nye såkaldte
praktikcentre, som skal garantere praktikforløb til alle.
Men ifølge Peder Hjort-Madsen er ulempen ved centrene,
at de vil være forbundet med
lavere prestige end praktikpladser ude på rigtige virksomheder.

En af dem, som har mange
års erfaring med indvandrerdrenge og har formået at
mindske deres frafald, er
Martin Lasse Hansen Sieben.
Han er afdelingsleder for erhvervsuddannelser på uddannelsescenteret CPH West i
Ishøj syd for København.
Han er enig i, at det er en
stor udfordring, men har flere
konkrete råd, som kan hjælpe drengene igennem.
For eksempel gør uddannelsessteder klogt i at priori-

tere projekter og konkrete
medarbejdere, som kan være
med til at hjælpe indvandrerdrengene igennem.
CPH West har i en årrække
været involveret i projektet
”Klar til uddannelse”, som
handler om at sikre, at eleverne er sprogligt klar til uddannelsen, inden de starter.
Desuden er der ansat en fastholdelseskoordinatorer og
etableret et mentorsystem,
som gør, at den enkelte elev
kan få såkaldt én til én-vejledning.
”Derudover er det vigtigt at
få kontakt til forældrene. De
kender de gymnasiale uddannelser og ved, at det er
vejen til at blive læge eller ingeniør, men i nogle kulturer
er det at blive håndværker ikke noget, der indebærer fire
år på skolebænken,” siger
han og tilføjer:
”Endelig er det vigtigt at
klæde underviserne på til at
forstå de kulturelle modsætninger, der kan være. For eksempel at der for en dreng
med indvandrerbaggrund
kan ligge et stort ærestab i at
blive irettesat i hele gruppens
påhør.”

Bengt Burg på besøg

Far og datter fik
hjælp af Movizin

”

Movizin fik bugt med mine ømme
led, fortæller 80-årige Erik på
syngende fynsk. Da datteren fik
samme problemer, vidste far,
hvad der skulle gøres.

”

Nye idrætstilbud til socialt udsatte
DGI og organisationer for socialt udsatte underskrev i går en idrætsaftale
AF JENS FROM LYNG
from@k.dk

Mulighederne for at deltage i
foreningsidræt som socialt
udsat bliver nu meget bedre.
I går underskrev Danske
Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) nemlig en partnerskabsaftale med Landsforeningen af VæreSteder og organisationen Ombold, der arrangerer gadefodbold for
hjemløse. Samarbejdet bliver
støttet af Social-, Børne- og
Integrationsministeriet, der
over de næste tre år vil bidrage med i alt 14,5 millioner
kroner i bestræbelserne på at
gøre idræt for udsatte mere
tilgængelig.
”Der er en grund til, at de
socialt udsatte ikke er i de almindelige idrætsforeninger
nu. For det første kan det være svært for foreningerne at

rumme dem, og så vil mange
af de udsatte have svært ved
at føle sig tilpas sådan et
sted,” siger Martin S. Pedersen, sekretariatsleder i Ombold.
Han glæder sig over, at organisationen gennem det nye
samarbejde får mulighed for
at oprette ni gadefodboldforeninger i større byer.

Hos DGI har man i snart fem
år arbejdet mod at få integreret samfundets svageste i organiseret idræt. Det begyndte, da organisationen åbnede
afdelingen DGI Inklusion,
hvor man blandt andet har
forsøgt at gøre ministerier opmærksom på området. Det
lykkedes muligvis sidste år. I
hvert fald afsatte Socialministeriet 20 millioner kroner fra
satspuljemidlerne til at skabe
forbindelse mellem idrætstil-

bud for socialt udsatte og de
almindelige idrætsforeninger. Udsatteidræt bliver nemlig i øjeblikket vurderet som
en social aktivitet og ikke en
anerkendt idræt. Det betyder,
at området ikke hører under
den såkaldte folkeoplysningslov, og dermed er adgangen til økonomisk støtte
begrænset. Nu hentes midlerne i stedet fra socialområdet, og der er støtten for sporadisk, mener Christoffer Riis
Svendsen, projektleder i DGI
Inklusion:
”Det er vores fælles mål, at
få det anerkendt som idræt.
Vi vil forsøge at skabe en
struktur omkring det og få
det understøttet som idræt,
så det for eksempel kan høre
ind under folkeoplysningsområdet,” siger han.
Sådan håber man også, det
vil gå hos organisationen

Landsforeningen af VæreSteder, hvor man siden 2006
har drevet idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt.
Sekretariatschef Cliff Kaltoft
glæder sig over det nye samarbejde, hvor han blandt andet får mulighed for at oprette en ny organisation ved
navn Dansk Udsatte Idræt,
hvor DGI vil hjælpe med strategi og rekruttering af frivillige. Men han er stadig bekymret for fremtiden, hvis arbejdet ikke munder ud i, at
idræt for udsatte bliver anerkendt.
”Vi kan forsøge at se, om
nogen synes, at vi hører til i
den etablerede idræt. Hvis
det ikke bliver tilfældet, slutter den gode historie jo om
to-tre år. Vi håber, at det kan
lykkes med denne aftale,
men det bliver en meget stor
udfordring,” siger han.

Slap af med
ømme og stive led
Erik Nielsen og hans datter
Else har begge haft så stor
gavn af Movizin, at historien
kom på forsiden af B.T. Bengt
Burg besøgte dem for at høre,
hvordan de slap af med deres
ledproblemer.
Erik Nielsen, 80 år, havde flere gange
læst om Movizins gode virkning på
ømme og stive led. Han havde nemlig
selv problemet. En dag for næsten to
år siden var Erik handlingens mand:
Han ringede og bestilte den første
pakke Movizin. Det skulle vise sig at
være en klog beslutning.

Farvel til en fantastisk sommer
AF MORTEN MIKKELSEN
mikkelsen@k.dk

Når lørdag bliver til søndag,
bliver sommer samtidig til efterår ifølge kalenderen. Endnu engang må vi tage afsked
med den korte tid på året,
hvor måltider kan indtages i
det fri, hvor overtøjet i op til
flere dage ad gangen kan blive hængende på knagen, og
hvor det kan komme under
overvejelse at tage ud at bade
under de hjemlige himmelstrøg. Sommeren er forbi nu,
og den nærmest fløj af sted,
men de fleste af os vil nok se
tilbage på sommervejret med
en vis taknemmelighed over,
at det var mindre svigefuldt,
end det plejer.
At det forholder sig på den
måde bekræfter Mikael
Scharling, klimatolog ved
Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), som tørt konstaterer, at sommeren 2013 har
været den mindst regnvåde
siden sommeren 1996.
”Jeg tror faktisk, at alle
danskere vil se på denne
sommer som en god sommer.
Vi har haft lange perioder
med solrigt vejr, og samtidig
har vi ikke haft de helt voldsomme temperaturer eller
nætter med trykkende, fugtig
varme. Der har været temperaturer op til 33 graders varme og varmebølge, men ikke
hedebølge,” siger han.

Bemærk! Åbent søndag den 1. september kl. 9 – 16

”I dag er mine led friske som en ung
mands” fortæller Erik. Faktisk har
han den dag, hvor Bengt Burg besøger ham, lige gravet en rende på over
30 meter i datterens have.

Datteren begyndte også
Datteren Else besøger ofte sin far.
”14 dage efter at far var startet på
Movizin, havde hans led fået det så
godt, at han stod på stigen og rensede tagrender, da jeg kom forbi”.
Else havde også selv knas med leddene, så hun besluttede sig for også
at prøve. ”Det virker bare. Både for
mig og min far”, fortæller Else glad
til Bengt Burg, der også selv har haft
stor glæde af Movizin.

Viden om ingefær, der
ligger til grund for Movizin,
blev opdaget af forskere
på Odense Universitet.

Effekten bevist

ingefær. Ingefær har en særdeles god
virkning på ømme og stive led. Denne
effekt blev allerede i 1980’erne opdaget af forskere på Odense Universitet,
og deres resultater kan nu også komme dig til gavn. Prøv Movizin, hvis du
også vil bevare et aktivt liv.

Movizin indeholder en særlig kombination af planterne boghvede og

Hvem er Wellvita?

Movizin er netop
blevet kåret som
årets naturmiddel af
Danmarks største
helsemagasin.

Movizin er produceret af Wellvita,
som er en dansk virksomhed med 30
års erfaring i at udvikle virksomme
naturmidler.

Bestil nu! 82 30 30 40 eller www.wellvita.dk

Prøv Movizin
- 45 dages forbrug for kun kr. 89,-

Prøv Movizin – 45 dages forbrug til halv pris kun kr. 89,- Herefter
sørger vores leveringsservice for, at du får tilsendt friske forsyninger af
Movizin hver 2. måned for kun kr. 179,-.
Der tillægges kr. 39,- i porto pr. forsendelse. Du kan holde pause eller
stoppe leveringerne, når du ønsker det.
0 En, to, tre spring. Sommer ved Tårbæk Strand. – Foto: Jens Nørregaard Larsen/Scanpix.

Helt konkret vurderer DMI,
at sommerens samlede regnfald når op på 139 millimeter.
Det er markant lavere end de
seneste års regnvåde somre. I
2011 var nedbørsmængden
helt oppe på 321 millimeter.
Sommeren 2013 var dog hel-

ler ikke den rene tørke, og
der er lang afstand ned til
sommeren 1976, hvor de tre
sommermåneder tilsammen
bød på kun 49 millimeters
regn.
Så medmindre man er
pingvin eller ørkenrotte, vil

man nok se tilbage på den
danske sommer 2013 som årtusindets hidtil dejligste og
en af alle tiders bedste somre.
Udfordringen er, at vi nu må
stå ni måneder med koldere
vejr igennem, inden sommeren 2014 melder sin ankomst.

Bemærk! Vi holder åbent søndag den 1. september kl. 9.00 - 16.00.
Bestil på telefon 82 30 30 40 hverdage fra kl. 8.00 – 16.00 eller
på www.wellvita.dk. Produktet leveres direkte til din postkasse, så du
undgår turen til posthuset. I pakken er der vedlagt et girokort, som
du blot betaler senest 14 dage efter modtagelsen.
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