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Et vigtigt valg nærmer sig!! 
 

 
/Gert Møller 

 

Til all jer, der er engageret i valg af ud-

dannelse: Giv jeres unge nuancerede bil-

leder af det gode arbejdsliv, og giv dem 

praktiske erfaringer, så de får bedre mu-

ligheder for at vælge rigtigt. 

I denne tid står en masse unge overfor et super 

vigtigt valg – og en del af dem er endda under 18! 

Det er nemlig hverken Folketings- eller Kommu-

nalvalget, der nærmer sig. Det er Uddannelses-

valget! Foråret er tiden, hvor rigtig mange unge 

skal tage stilling til uddannelsesretning. De skal 

gerne træffe et godt valg. Og her har vi voksne; 

forældre, UU vejledere, lærere og opdragere et 

stort ansvar. VI skal hjælpe de unge med at vælge 

kvalificeret.  

Man siger jo, at når det handler om uddannelse, 

så er den vigtigste vejleder mor! Og rigtig mange 

mødre – og også fædre – synes, at gymnasiet er 

et godt valg. Rigtig mange unge synes det også. 

Måske ikke overraskende, for vi hører om under-

søgelser, der viser, at mere uddannelse alt andet 

lige betyder bedre helbred, længere levetid, høje-

re livsindtægt osv. osv. Undersøgelser viser også, 

at en del unge vælger gymnasiet for at udsætte 

valget.  

 

 

Som forældre vil vi selvfølgelig vores børn det 

allerbedste! Men er vi nu opdaterede? Ved vi, at 

man kan blive smed og samtidig tage fag på gym-

nasieniveau? At der faktisk er en mulighed for at 

blive udfordret teoretisk samtidig med at man 

tager en praktisk uddannelse. Eller tænker vi sta-

digvæk først og fremmest på det almene gymna-

sium, for de unge, der skal gå gymnasievejen? 

HTX, og EUX er gode muligheder for de unge, der 

gerne vil udfordres både teoretisk og praktisk.   

Men hvad med skoletrætte Emil, der ikke er spe-

cielt skarp på dansk og matematik? Tja, for ham 

er hverken det ene eller det andet gymnasium 

realistisk. Og hvis han skal ind på erhvervsskolen, 

så skal han have de krævede 2taller, og så ender 

det alt for hurtigt med mere af den medicin, han 

fik for meget af i skolen. Det duer ikke! 

 
Foråret er tiden, hvor rigtig mange unge skal tage 
stilling til uddannelsesretning. 
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Et kvalificeret valg 
Kære forældre, hvis jeres Emil skal have en ud-

dannelse, så skal han først og fremmest være 

tændt for det han skal i gang med. Det kan man-

ge af jer nok være enige med mig i. Problemet er 

bare, hvordan Emil skal vide hvad han er tændt 

på? I folkeskolen prøvede han jo først og frem-

mest at sidde på skolebænken. Hvis han overho-

vedet fik lov at stå i et autoværksted, så var det 

allerhøjst i 4-5 dages erhvervspraktik.  

Hvis vi virkelig vil vores unge det godt, så skal vi 

give dem muligheder for at træffe kvalificerede 

valg på helt andre måder. Vi skal fortælle dem om 

andet end gymnasiet. ”Hvad har du lavet i skolen 

i dag?” Det er et klassisk spørgsmål hen over af-

tensmaden. Hvad med at fortælle, hvad vi selv 

har lavet på arbejdet? Eller hvad mureren lavede, 

da han var her for at reparere fliserne på bade-

værelset? Eller hvor god social- og sundheds-

hjælperen, der passer mormor på plejehjemmet, 

er? Vi skal skabe billeder i de unges hoveder. 

Billeder på, hvad det egentlig vil sige, at være 

murer eller social- og sundhedshjælper eller no-

get helt tredje. 

Men selvom billeder er gode, så er de ikke altid 

nok – Mange Emiler skal have kedeldragten på og 

fingrene i smøreolien, hvis de skal tændes. Med 

andre ord: De er nødt til at gøre sig konkrete 

praktiske erfaringer med et fag: Kan jeg li’ det 

her? Kan jeg overhovedet finde ud af det? Kan jeg 

li’ det så meget, at jeg også gider alt det kedelige, 

der følger med?    

Det er faktisk muligt at gå en praktisk vej til ud-

dannelse. En vej, hvor det handler om at blive 

afklaret via praktisk arbejde og produktion på 

forskellige professionelle værksteder. Hvor arbej-

det er i centrum, og vejledningen foregår i praksis 

henover høvlebænken. Det er blandt andet det, 

produktionsskolerne er sat i verden for. 

Gymnasiet er godt for nogen – selvfølgelig. Men 

det er også godt at blive murer eller industriope-

ratør, automekaniker eller bager. Det snakker vi 

bare ikke ret meget om. Hvorfor ikke? Fordi, inde 

i vores egne hoveder står gymnasiet og en efter-

følgende mellemlang eller videregående uddan-

nelse øverst på ranglisten. Det er først, hvis Emil 

og Petra overhovedet ikke egner sig til gymnasiet, 

at vi forsøger at tænke i andre baner.  

Ranglisten er heldigvis ved at blive udfordret. Det 

er gået op for politikerne, ja for os alle sammen, 

at et samfund ikke kan fungere med akademikere 

alene. Vi har fået en EUD reform, der skal højne 

standard og renomme, så flere unge får lyst til at 

gå den vej. Erhvervsskolerne sender deres bedste 

elever til ’DM i Skills’. Kloge hænder og det gode 

håndværk tales op i disse år. Luk op for kukkassen 

tirsdag aften og se, hvordan dygtige kunsthånd-

værkere dyster på faglighed og kreativitet i ’Made 

in Denmark’. Hvad har Mette Blomsterbjerg ikke 

gjort for konditorfaget! Eller Jamie Oliver for kok-

kefaget! 

Så til alle jer, der på en eller anden måde er en-

gageret i det kommende valg. Giv jeres unge nu-

ancerede billeder på det gode arbejdsliv og giv 

dem praktiske erfaringer, så de får bedre mulig-

heder for at vælge rigtigt. Det lyder enkelt. Det 

ved jeg godt, at det ikke er – tværtimod er det 

vildt kompliceret. Men lad os få stoppet den fejl-

agtige rangordning af uddannelserne! Det er vig-

tigt for Danmark at få dygtige akademikere. Og 

lige så vigtigt at få dygtige håndværkere og indu-

stri- og servicemedarbejdere. 

For alle os forældre, er det allervigtigste, at vores 

børn får en god uddannelse, som de er glade for, 

og hvor de kan bidrage til – og føle sig som en del 

af – fællesskabet.  

 

 

 


