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40% fyret om 4 ÅR 
 

Skævvridningen 
kan stoppes på 3 måder 

 
Politikernes karakterkrav 7:  40% færre job 
Egelund-kommissionen:  8årigt tysk elitegymnasium 
GL:  4årig highskole for alle fra 8. klasse 
 og UDEN tidsregistrering 
 

 

Bevar jobbet 
Giv liste 4 en chance 

Skævvridningen 
skal stoppes 

73% vil i gymnasiet, og kun 18% vil i erhverv, hvor halvdelen falder fra. 

Sat på spidsen: 7 ud af 10 vil have et embede, og kun 1 et erhverv.  

To løsninger er på vej. Begge vil betyde færre GL-job.    

GL bør derfor pege på en tredje løsning: en 4årig highskole fra 8. klasse. 

Ungdoms 
uddannelses 
kommissionen UUK 

Politikernes karakterkrav 7 (48% korrekt matematik ved afgangsprøven) 

vil fjerne 40% af GL-jobbene. Politikeren burde i stedet nedsætte en 

kommission som modtræk til UUK, nedsat af tænketanken DEA, som 

med professor Egelund i spidsen vil pege på en tysk model:  

Tredeling efter 4. klasse med gymnasium, realskole og fællesskole. 

Problem: Forceret 
erhvervsvalg før 
talent-afprøvning 

Myndighedsalderen er 18 år. Alligevel påtvinges unge et erhvervsvalg 

som 16årig i Danmark og som 11årig i Tyskland. For med sin enevældige 

fortid fastholder Europa en stor offentlig sektor, og et tilhørende 

linjeopdelt embedsuddannelsessystem med adgangskrav til linjer uden 

indbyrdes transfermulighed. 

Halvårsblokke 
- så alles talent kan 
afprøves & udvikles 

Modsat i de nordamerikanske republikker, hvor de unge først kan afprøve 

evner og talenter i en 4årig highskole fra 8. klasse med, ikke karakterkrav, 

men anerkendelse som velkomsthilsen: ’Du har et talent, og det er skolens 

opgave at afdække og udvikle dit personlige talent gennem daglige lektier 

i selvvalgte halvårsblokke af teoretisk eller praktisk art.’ 

GL 
som  
tænketank 

GL repræsenterer landets største tværpolitiske tænketank med de mest 

vidende personer. Når løn forhandles decentralt og individuelt baseret på 

tidsregistrering, skal GL forny sin identitet som ungdomsuddannelsernes 

tænketank, der oplyser politikerne om alternativer til løsninger fra andre 

tænketanke som UUK, DEA, Moderniseringsstyrelsen mm. 

GL-forslag: 
4årig blokopdelt 
highskole for alle 
fra 8. klasse 

 GL tilbyder lærerkraft med solid faglig baggrund - det bedste selskab 

for unge når de er allermest nysgerrige i 8. klasse.  

 GL bør pege på skolemiraklet i Ontario og foreslå 4årig highskole for 

alle fra 8. klasse med både teoretiske og praktiske fagblokke.  

Det stopper skævvridningen. Og det skaber flere job. Så stem på liste 4. 
 


