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Vigtig fejring af de faglærte uddannelser
Titusinder er de sidste tre dage strømmet til DM i Skills, hvor dygtige unge faglærte fra landets
erhvervsuddannelser har kæmpet om mesterskabet i 45 fag. Begivenheden er Danmarks største
uddannelsesevent og har på alle måder sat unges uddannelsesvalg i centrum.
Statsminister Mette Frederiksen står for præmieoverrækkelsen til de unge faglærte
danmarksmestre ved DM i Skills 2020, der netop nu rundes af med en fyrig og festlig
afslutningsceremoni.
Udover at være en konkurrence for talentfulde unge fra erhvervsuddannelserne er DM i Skills 2020
også Danmarks største uddannelsesevent. Den er i år afviklet i et tæt samarbejde mellem
SkillsDenmark, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og erhvervsuddannelserne i
hovedstadsregionen, og det fælles mål har været at skabe synlighed og interesse om
erhvervsuddannelserne. Det er lykkedes. Mange flere kan nu træffe et kvalificeret uddannelsesvalg.
-

Gåsehudsfaktoren har været kolossal. Publikum har kunnet opleve de unge
konkurrencedeltagere helt tæt på, mens de arbejder, og på alle stande har der været fuld
gang i videndeling, vejledning og aktiviteter for alle sanser. Fag og uddannelser har virkelig
haft muligheden for at folde sig ud overfor de tusindvis af skoleelever, unge, forældre,
lærere og vejledere, der har lagt vejen forbi,” siger Ole Heinager, der er direktør for NEXT
Uddannelse København og repræsentant for erhvervsskolerne i Region Hovedstaden, på vegne af
arrangørerne.

Er du i tvivl, er du ikke alene
Budskabet bag kampagnen for årets uddannelsesevent har været ”Er du i tvivl, er du ikke alene”. Alt
for mange unge føler sig pressede og er i tvivl om, hvad de skal vælge efter grundskolen, og
arrangørernes ønske har været at motivere de unge og deres forældre til at udforske tvivlen og få
et indblik i de mange ungdomsuddannelser, herunder over 100 erhvervsuddannelser.
-

Vi ønsker at kvalificere og nuancere de unges uddannelsesvalg. De unge bør opleve
erhvervsuddannelserne som en mulighed på lige fod med alle andre ungdomsuddannelser,
og derfor er det afgørende at øge de unges kendskab og at slå en pæl igennem de
forældede opfattelser og fordomme, siger Ole Heinager.

Praktikpladser, jobs og gode lønninger
Ole Heinager peger på, at der de sidste 10-20 år er sket en kæmpe transformation med
erhvervsuddannelserne.

-

I dag er der flere praktikpladser, end de fleste går og tror, og erhvervsuddannelserne lukker
ikke døre. Tværtimod åbner de en masse. Med en erhvervsuddannelse kan du få et godt job
til en god løn og med masser af muligheder for videreuddannelse samt arbejde i udlandet
og en karriere som selvstændig. Dét skal vi have unge, lærere, vejledere og forældre, men
også politikerne, til at interessere sig langt mere for, så de unges valg af
ungdomsuddannelse sker på et sagligt og opdateret grundlag, siger Ole Heinager.

Masser af arbejdsgivere står akut og mangler lærlinge og elever, og derfor er det kritisk, at
søgningen til erhvervsuddannelserne stadig ligger et pænt stykke fra regeringens mål om, at 30 % af
en ungdomsårgang i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. På landsplan
vælger knap hver femte ung en erhvervsuddannelse. I Region Hovedstaden er tallet lidt over hver
10.
Stafetten gives videre
Stafetten er nu givet videre til Fredericia Kommune, der skal være vært for DM i Skills 2021.

