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Handleplan for at øge søgetallet til erhvervsuddannelser  
 
Gentofte Kommune har som mål, at søgningen til ungdomsuddannelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 
10. klasse skal se ud som følger i 2022:  
 

• Erhvervsuddannelse (herunder EUD og EUX): 5 pct. 
• Gymnasiale uddannelser (herunder 2- og 3-årige): 92 pct. 
• Øvrige (STU, FGU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet): 3 pct. 

 
Gentofte Kommunes handleplan på erhvervsuddannelsesområdet sigter mod to mål:  
 

• Dels at understøtte, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse,  
• Dels at sikre, at kommunens unge træffer beslutning om uddannelse på et oplyst og fordomsfrit 

grundlag.  
 
På den baggrund sigter handleplanens initiativer mod at styrke de unges uddannelsesvalg, herunder den 
samlede søgning til erhvervsuddannelserne.  
 
Det kræver flere års indsats at ændre uddannelsestænkningen hos de unge og deres forældre. Derfor 
betragtes handleplanen som flerårig, selvom den forventes at blive opdateret årligt.  
 
 
Følgende nye tiltag indgår i handleplanen 

• Besøg på de lokale skoler fra ungeambassadører fra erhvervsuddannelser og de gymnasiale 
uddannelser. Afholdes efterår 2020 og 2021.  

• Afvikling af erhvervsuddannelses-messe med arbejdende værksteder i Gentofte – under navnet 
GentofteSkills som parallel til CopenhagenSkills. Afholdes juni 2021. 

• Særligt tilrettelagt praktik-, undervisnings- og vejledningsforløb med et erhvervsrettet fokus. 
Tilbuddet, der hedder PRØV DET, er målrettet unge i udskolingen, der enten er uafklarede eller som 
har et særligt talent eller interesse i et fag. Afholdes april 2021 (aflyst i 2020 grundet corona). 

 
Tidligere indsatser, som fortsætter 

• UU-Gentofte giver tilbud om individuel vejledning til alle og ikke kun til de ikke-uddannelsesparate.   
• Samarbejde mellem UU-Gentofte og de lokale ungdomsuddannelser er blevet styrket og 

ungevejledningen er knyttet tættere på ungemiljøerne.  
• UU-Gentofte tilbyder kollektiv vejledning som integreret del af forældremøderne.  
• Forberedende Grunduddannelse (FGU) giver mulighed for at introducere og vejlede flere unge mod 

at påbegynde blandt andet EUD.  
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Der har været gennemført samtalesaloner for unge for at få de unges blik på vejledning og det er på den 
baggrund, at flere af indsatserne er udviklet. 
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