Ikke helt i rute – men på vej….
Tendenserne i årets uddannelsesstatisk er gode og det går den rigtige vej. Flere unge har i år valgt en
erhvervsuddannelse sammenlignet med sidste år. Der var stor opmærksomhed rettet mod valget til særligt
erhvervsuddannelserne, fordi corona har hindret en del praksisfaglig undervisning og vejledning.
På denne tid af året venter vejledere, ungeindsatser og kommunerne på tallene for årets søgefrekvens for at
se om indsatserne og aktiviteterne for at komme nærmere de kommunale mål er lykkes. Årets søgetal til
ungdomsuddannelserne for 9. og 10.klasses elever er netop blevet offentliggjort på
www.uddannelsesstatistik.dk.

Procent

Herunder ses tallene for Køge kommunes 9. og 10.klasseselever, hvor der ses en stigning i søgningen til
erhvervsuddannelserne og som konsekvens heraf et lille fald til de gymnasiale uddannelser.
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Som det ses af tallene starter langt størstedelen af de unge en uddannelse eller en forberedende aktivitet
efter sommerferien, hvilket er afgørende for de unges færd i livet. En langt mindre del (4,8%) går i arbejde,
tager et udlandsophold etc. Det er rigtig godt, og noget der er arbejdet fokuseret med over en årrække i
Køge kommune både på skolerne og i vejledningen. I år har været et helt særligt år for vores afgangselever
og mange af deres udskolingsaktiviteter, som retter sig mod uddannelsesområdet, har været omlagt til
online og virtuelle aktiviteter. Det har været helt imponerende at opleve det engagement og den vilje til at
sikre, at eleverne havde et grundlag at stå på for at træffe et solidt uddannelsesvalg. Der har været rykket
sammen om bordet på tværs af CAMPUS Køge, UUV vejledningen og Skoleafdelingen i Køge kommune. Det
har resulteret i gode forløb og har helt sikkert haft betydning for elevernes uddannelsesvalg. Vi er med en
stærk vejledning og gode skoler i Køge godt kørende og vi er på vej mod de kommunale måltal, men nok ikke
helt i rute. Derfor er det vigtigt, at vi holder fokus og udvikler indsatserne sammen og tæt på de unge. Vi
skal fortsat arbejde med at klæde eleverne i udskolingen godt på, til at træffe et bevidst uddannelsesvalg på
et oplyst grundlag. Uddannelsesmulighederne er mange både i den gymnasiale retning og i den
erhvervsfaglige retning, og det er vigtigt, at eleverne har et billede hvad de forskellige uddannelser byder på.
Uddannelsesinstitutionerne på CAMPUS Køge og UUV Køge samarbejder kontinuerligt på at udvikle
aktiviteterne, så der er sammenhæng og eleverne får opbygget viden om uddannelsesmulighederne
igennem udskolingen.
Ungecentrum i Køge kommune har et stærkt fokus på at sikre sammenhæng i de unges vej mod uddannelse
og job. Det starter i udskolingen og føres videre indtil den unge er fast forankret i uddannelse eller job. Den
nationale målsætning om, at 90 % af de 25 årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse står på
andelen af unge som vælger en uddannelse efter grundskolen, så derfor har vi også her et
sammenhængsfokus. At så mange i Køge kommune går direkte videre til uddannelse efter 9. eller 10.klasse
er fundamentet for arbejdet i ungeindsatsen med 90% målsætningen.
UNGECENTRUM – Køge Kommunes ungeindsats.
Vejledning, beskæftigelse og familie 14-29 år

