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Sags ID: EMN-2015-18074

Resumé
Dette temamøde fokuserer på unges muligheder og udfordringer i forhold til valg af uddannelse og 
forberedelse til arbejdslivet. På mødet skal vi drøfte, hvilke perspektiver, der skal indgå i 
ungepolitikken, og hvilke arbejdsgrupper vi har brug for at nedsætte for at blive klogere på det 
gode ungeliv.

Baggrund
I dag er folkeskolens afgangsprøve sjældent nok til, at man på sigt kan klare sig selv. En 
ungdomsuddannelse og en eventuel videregående uddannelse er derfor vigtige elementer for den 
enkelte unge og dennes muligheder i livet. 

Vejen gennem uddannelsessystemet og ud i arbejdslivet kan være meget forskellig, kort eller lang, 
mere eller mindre kringlet. Vi ved, at unge, der trives og gennemfører en uddannelse, har bedre 
forudsætninger for at få et arbejde. 

På det første møde fremhævede opgaveudvalget tre perspektiver, som der skal arbejdes videre 
med. Et af disse perspektiver er Valg i livet – mange muligheder og store forventninger. Dette møde 
handler om balancen mellem drømme og potentialer, muligheder og udfordringer i forhold til at 
træffe de nødvendige valg i livet i forhold til uddannelse og arbejdsliv.

Vi har inviteret Tina Lykkegård Marker til at fortælle lidt om hvilke kompetencer, der allerede er – 
og i stigende grad bliver - efterspurgte og relevante i et globaliseret, gennemdigitaliseret samfund 
under konstant forandring. 

Efterfølgende skal vi i mindre grupper arbejde med dilemmaer omkring uddannelse og 
fremtidigt arbejdsliv for i fællesskab at reflektere over valg, muligheder og forventninger.
Vi vil lige som på de tidligere møder få præsenteret en række relevante fakta om unges vej 
gennem uddannelse og arbejdsliv. 
Afslutningsvis skal vi drøfte og beslutte, (1) hvad der er brug for mere eller mindre af i forhold til 
unges uddannelse og fremtidige arbejdsliv, samt (2) hvad vi har brug for at blive klogere på eller 
undersøge nærmere. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Opgaveudvalg for Ungepolitik:

1. At opgaveudvalget drøfter, hvad der er brug for mere eller mindre af i forhold til unges 
uddannelse og fremtidige arbejdsliv. 

2. At opgaveudvalget beslutter, hvad vi har brug for at blive klogere på eller undersøge 
nærmere.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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