
Pressemeddelelse 

Andreas Grosbøll, der er lokal folketingskandidat for SF, vil have prioriteret 
erhvervsuddannelserne med andet end skåltaler. Der skal penge på bordet 
for at løfte de erhvervsfaglige uddannelser. 
Børne- og Undervisningsministeriet har netop offentliggjort tal, der viser, at antallet af elever, 
der fortsætter på erhvervsuddannelsernes grundforløb efter introforløbet er faldet med 17 
procent. Samlet set er der i hele Danmark 7.500 færre elever, der er begyndt på uddannel-
serne i perioden januar til august sammenlignet med sidste år. I august alene er der begyndt 
cirka 2.000 færre elever end i 2021. 

”Det er skræmmende læsning”, siger den lokale SF-kandidat. ”Men det er jo desværre ikke 
overraskende, og ikke en ny tendens. Sagen er, at der længe har været sagt mange flotte ord 
om, hvordan de erhvervsfaglige uddannelser bør styrkes, men der mangler noget handling.” 
 
Derfor er Andreas Grosbøll glad for, at SF nu har afsat to milliarder over de næste to-tre år, til 
at rette op på mispæren, og samtidig finansieret en varig forøgelse af erhvervsskolernes øko-
nomi med 500 mio. kroner om året. 

”Det er nogle penge, der skulle findes, og det har SF gjort. Det 
er en ren tilståelsessag, at erhvervsuddannelserne er de ud-
dannelser, der rent økonomisk er dårligst funderet, og samtidig 
dyre at drive med de værksteder og udstyr, det kræver. Hvis vi 
ikke får rettet op nu, så risikerer det at ende i noget af en kata-
strofe”; siger han. ”Ellers ender vi med, hverken at have folk til 
at varetage omsorgen for de ældre og syge eller have huse, 
der er værd at bo i.”  

Det er allerede i nær fremtid, at Danmark kommer til at mangle 
faglærte, og det mens vi står foran en grøn omstilling, hvor fag-
lært arbejdskraft kommer til at spille en nøglerolle, hvis vi som 
samfund selv skal få sat den grønne omstilling igennem, og 
samtidig have noget at tilbyde på verdensmarkedet. 

SF har derfor et bredt fokus på området, og ud over at afsætte 
flere enge, så vil partiet sikre grundlaget for et stærkere samarbejde mellem folkeskoler og 
erhvervsskoler. ”De erhvervsfaglige uddannelser er lidt en jungle for de unge, der skal vælge 
deres vej, så vi er nødt til at gøre mulighederne tydeligere”, peger Andreas Grosbøll på.   

”Så vores politik vil både understøtte, at flere unge får øje på erhvervsuddannelserne, og det 
skal samtidig være et attraktivt valg. Derfor skal undervisningen og tilbuddene på erhvervs-
uddannelserne være af høj kvalitet, og der skal sikres praktikpladser”, siger folketingskandi-
daten. ”Samtidig skal vi også sikre, at flere gennemfører deres uddannelse, ved at der er go-
de støttemuligheder og et bedre socialt taxameter til de skoler, der har flest socialt udsatte 
elever.” 

Det sidste element, som Andreas Grosbøll ønsker at få ændret, er mesterlæreordningen. ”Vi 
skal have den egentlige mesterlærerordning tilbage i en eller anden form, så vi kan give et 
relevant tilbud til de mest skoletrætte unge”, siger han. ”Der er skam ikke noget galt med 
boglige uddannelser, men der er noget galt i, at alle uddannelser er blevet så boglige, at vi 
skubber unge mennesker med andre kompetencer væk fra uddannelserne. Det er simpelt-
hen ikke godt nok med den mangel på rummelighed.”    

Erhvervsuddannelserne skal prioriteres! 
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