
 

Tænketanken DEA, Fiolstræde 44, DK 1171 København K, Tel +45 3342 6600, dea@dea.nu, www.dea.nu  

 

 

 

Pressemeddelelse, torsdag den 30. maj 2013 

 
 
Industriens Fond og tænketanken DEA lancerer Ungdomsuddannelses-
kommission  

Industriens Fond og tænketanken DEA nedsætter i dag en ungdomsuddannelseskommission. 

Niels Egelund, professor ved Aarhus Universitet, er udpeget som formand. Kommissionen skal 

komme med forslag til en ”New Deal” for de danske ungdomsuddannelser. 

 

”Der er igennem de sidste ca. 10 år sket et voldsomt skred i ungdomsuddannelserne. Søgningen til 

erhvervsuddannelserne er faldet med ca. 30 pct. Samtidig stiger søgningen til de gymnasiale uddan-

nelser. Næsten tre ud af fire unge starter i dag på gymnasiet. Det er helt åbenlyst, at der er sket en 

skævvridning af søgningen til uddannelserne, og at søgemønsteret ikke passer til samfundets behov i 

de kommende år.  

 

Vi har ikke brug for lappeløsninger, men for en gennemgribende analyse af udfordringerne og en sam-

let løsning, der inddrager alle ungdomsuddannelser,” siger Niels Egelund, der er udpeget som for-

mand for Ungdomsuddannelseskommissionen. 

 

Baggrund 

Det er tænketanken DEA der nedsætter Ungdomsuddannelseskommissionen, der finansieres af Indu-

striens Fond og DSEB.  

 

DEA stiller sekretariat til rådighed for kommissionens arbejde. Kommissionen arbejder uafhængigt af 

DEAs virke og får frie hænder til at udarbejde forslag til analyser og politiske anbefalinger. Alle analy-

ser og politiske anbefalinger offentliggøres løbende. 

 

Første møde i Ungdomsuddannelseskommissionen holdes den 3. juni 2013. Foråret 2014 offentliggø-

res forslag til samlet skitse til et nyt ungdomsuddannelsessystem, der sikrer, at flere unge tager en 

uddannelse, som både matcher egne evner og motivation såvel som arbejdsmarkedets behov. 

 

”Flere og flere tager en uddannelse, men de tager ikke nødvendigvis en uddannelse med udgangs-

punkt i, at det skal kvalificere dem til at få et job. Det er vigtigt, at unge, deres forældre og deres lære-

re får øjnene op for hele paletten af uddannelsesveje, så der også sker uddannelse der, hvor virksom-

hederne har brug for arbejdskraft,” siger Mads Lebech, adm. direktør, Industriens Fond 

 

Følg Ungdomsuddannelseskommissionens arbejde her [afventer link til underside på www.dea.nu] 
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Fakta om Ungdomsuddannelseskommissionen 

 

Formand: 

 

 Niels Egelund, professor, centerleder for Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Aarhus 

Universitet 

 

Medlemmer (i alfabetisk rækkefølge): 

 

 Allan Kjær Andersen, rektor, Ørestad Gymnasium 

 Anders Vind, uddannelseskonsulent, LO 

 Finn Lund Andersen, direktør 

 Gitte Nørgaard Nielsen, direktør, Aarhus Købmandsskole 

 Jannik Schack Linnemann, forsknings- og uddannelsespolitisk chef, Dansk Erhverv 

 Keld Skovsgård, uddannelsesdirektør, Tech College Aalborg 

 Kim Simonsen, formand, HK, og næstformand, Danske Erhvervsskolers Bestyrelsesforening 

 Lars Goldschmidt, direktør, DI 

 Lars Olsen, forfatter og debattør 

 Lars Ulriksen, lektor, Københavns Universitet 

 Mette With Hagensen, formand, Skole og Forældre, direktør, HHX Varde 

 Søren Hansen, direktør, Børne- og Ungeforvaltningen, Lyngby-Taarbæk kommune 

 

Kommissionen er delvist finansieret af Industriens Fond og DSEB. 
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