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ET PRESSET UDDANNELSESSYSTEM 
Kære undervisningsminister, kære regering, kære politikere og kære Danmark. 

 

De seneste år er presset på unge i uddannelsessystemet steget. Derfor har vi på tværs af 

regioner og institutioner sammen udarbejdet dette oplæg, hvor vi deler vores bekymringer og 

frustrationer over den politik, der bliver ført på området. 

 

Uddannelsesinstitutioner bliver hvert år presset af omprioriteringsbidraget, der skærer 

statstilskuddet med 2% hvert år. Dette betyder, at skolerne skal spare, hvilket fører til 

lærerfyringer. Ifølge en undersøgelse lavet af GL blandt tillidsrepræsentanterne på 

gymnasierne har landets gymnasier som konsekvens af dette og fyret 1.000 ud af ca. 15.000 

lærere1. Da mange af dem er midlertidigt ansatte, svarer det til et fald på 5% fuldtidsansatte. 

Lærerne får tildelt flere hold, de har mindre forberedelsestid og mindre tid til rettearbejdet. 

Som elever får vi således dårligere undervisning og dårligere feedback på skriftlige opgaver. 

Dette er utilstrækkeligt og skader elevernes faglige udvikling. Den skriftlige feedback 

reduceres til en karakter, som er afgørende for vores videre fremtid, videre uddannelse, 

karriere og succes i livet2. Men karakterer kan ikke erstatte en formativ evaluering og hjælper 

os ikke til at blive bedre. Ydermere kan vi elever se frem til en fremtid med yderligere 

besparelser på de videregående uddannelser og professionsuddannelserne, som lider under 

samme problematik. Vi er bange for, at vores generation af unge bliver sendt ud på 

arbejdsmarkedet uden den fornødne faglighed. 

 

Vores generation kæmper derudover med stress. Der er opstået en præstations- og 

perfekthedskultur blandt unge. Dette pres er skyld i, at antallet af depressions- og 

angstdiagnoser blandt unge er stødt stigende3. Antallet er, ifølge en undersøgelse baseret på 

tal fra Danmarks Statistik og Det Psykiatriske Centralregister, tredoblet mellem år 2000 og 

                                                
1 Politiken (2016): https://politiken.dk/indland/uddannelse/art5635540/Besparelser-betyder-1.000-
f%C3%A6rre-l%C3%A6rere-p%C3%A5-landets-gymnasier (kopieret 10/12-2018) 
2 Nielsen A. og Lagermann L. (2017) Stress i gymnasiet – hvad der stresser gymnasieelever og 
hvordan forebyggelse og behandling virker med ’Åben og Rolig for Unge’, DPU, Aarhus Universitet. 
3 Petersen A. (2016) Præstationssamfundet, Hans Reitzels Forlag. 
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20134. Som unge mennesker er vi skræmte og bekymrede over disse tal og denne udvikling, 

og vi opfordrer på vores generations vegne til handling. 

 

Aftalen om mere fleksible universitetsuddannelser, som alle Folketingets partier står bag, 

fjerner en del af det pres, de unge bliver udsat for5. Den sørger for, at studenter ikke er 

underlagt ligegyldige politiske styringsinstrumenter i form af 1,08-reglen, der kun eksisterede 

for at presse os hurtigt ind på en videregående uddannelse. I stedet kan studenter nu følge 

deres nysgerrighed. Dette vil give os ro til at mærke efter, inden vi vælger en uddannelse og 

skal træffe beslutninger, der har betydning for resten af vores liv. Samtidig er vi elever 

positive overfor lempelsen af retskravet, så vi i fremtiden kan se frem til at få 

erhvervserfaring eller finde os selv mellem bachelor og kandidat. Det giver os mulighed for 

at udvide vores faglige, kulturelle og sociale horisonter, hvilket gavner os i livet, såvel som i 

kommende uddannelsesforløb. Fremdriftsreformen presser dog stadigvæk os unge til at 

komme hurtigt videre med den videregående uddannelse, og uddannelsesloftet gør det 

sværere for os at træffe et valg, fordi vi bliver unødigt bundet. Vi kan ikke vælge om, hvis vi 

har valgt forkert, og det øger det allerede eksisterende pres, når der skal vælges uddannelse. 

 

Den nye fraværsbekendtgørelse er blot det sidste af regeringens tiltag, der forringer elevernes 

uddannelsesforløb og har konsekvenser for unge menneskers trivsel. Problemet med den nye 

bekendtgørelse er ikke, at vi skal møde til tiden, det har vi hele tiden skulle, og det skal vi 

blive ved med. Problemet er, at bekendtgørelsen ikke lægger op til, at skolerne skal tage hånd 

om hver elev og årsagerne til elevens fravær. Der skabes derudover en konkurrencekultur 

mellem gymnasierne om at få den laveste fraværsprocent og at nå de måltal, som regeringen 

kræver, at der bliver fastsat og offentliggjort på nettet. Konkurrencen skabes, fordi skolerne 

ikke har råd til at miste ansøgere i den allerede pressede økonomi. I yderste konsekvens kan 

en skole være nødsaget til at smide elever med højt fravær ud af hensyn til positive 
                                                
4 Rigshospitalet (2017), Stigning i depression blandt unge: https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-
nyt/nyheder/nyheder/Sider/2017/april/stigning-i-depressioner-blandt-unge-kvinder.aspx (kopieret 
10/12-2018) 
5 Uddannelses- og Forskningsministeriet (2018), Mere fleksible universitetsuddannelser:  
https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/fleksible-uddannelser-til-fremtiden/mere-fleksible-
universitetsuddannelser (kopieret 10/12-2018) 
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fraværsprocenter. De nye regler ødelægger altså skolernes incitament til at forsøge at tage fat 

i de elever, der lider under psykiske sygdomme, stress, manglende motivation eller 

afhængighed og få dem igennem uddannelsesforløbet på bedste vis. De nye regler ødelægger 

mulighederne for at skolerne kan hjælpe eleverne, og det presser både skolerne og eleverne. 

På den måde er bekendtgørelsen om nedbringelse af fravær blot endnu en tilføjelse til det 

allerede eksisterende pres, der hviler på vores generation. 

 

Vi mener, at fremdriftsreformen og uddannelsesloftet presser unge igennem 

uddannelsessystemet uden hensynstagen til, at man kan træffe et forkert valg, fordi det ikke 

er muligt at starte på en ny uddannelse. 

Vi mener, at omprioriteringsbidraget presser skolerne og skaber dårligere undervisning for os 

unge. 

Vi mener, at karakterræset og manglende feedback skaber en usund kultur på uddannelserne, 

hvor man ikke lærer af sine fejl, men skriver en opgave med fokus på at få topkarakter. 

Vi mener, at fraværsbekendtgørelsen er et forsøg på at detailregulere eleverne i et Excel-ark, 

at bekendtgørelsen vil presse skolerne, gøre det sværere for unge med personlige problemer 

at få hjælp, og medføre at unge med mulighed for en god fremtid bliver smidt ud af skolerne. 

 

Vi mener, at uddannelsessystemet er fejlbehæftet - det går ud over os, og det går ud over jeres 

fremtid. Vi håber, I vil høre os, og ikke lade systemet blive til en maskine, der skal producere 

unge med et bevis i hånden - men i stedet være en institution, der skaber fagligt og socialt 

stærke unge, der er i stand til at vedligeholde og udvikle fremtidens Danmark. 

 

Ved yderligere spørgsmål eller behov for uddybninger, kan enten Rasmus Løwenstein, 

elevrådsforperson på Næstved Gymnasium og HF, tlf. 61 72 67 78 og mail: 

rasmus.lowenstein@ngh.nu eller næstforperson, Adam Bruun, tlf. 41 40 15 26 og mail: 

adam.bruun@ngh.nu, kontaktes. 

 

Med venlig hilsen, 
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På vegne af skolernes elevråd og elevorganisationerne: 
 
Næstved Gymnasium og HF   ZBC Næstved Handelsgymnasiet 
 
 
EUC Sjælland Køge og Næstved HTX Gefion Gymnasium 
 
 
Nørre Gymnasium    Midtsjællands Gymnasium afd. Haslev 
 
 
Sarah Siddique, LH    Malte Saulerland-Paulsen, DGS 
 
 
Vordingborg Gymnasium og HF  Aarhus Statsgymnasium   
 
 
Skive Gymnasium og HF   Viborg Katedralskole 
 
 
Greve Gymnasium og HF   Maribo Gymnasium 
 
 
Handelsgymnasiet Lolland-Falster  Nakskov Gymnasium 
 
 
Roskilde Katedralskole   Svendborg Gymnasium 
 
 
Aalborg Handelsgymnasium    Campus Bornholm 
- Saxogade  
 
Vibenhus Gymnasium    Odense Tekniske Gymnasium 
 
 
ZBC Næstved EUD    ZBC Næstved EUX 
 
 
ZBC Næstved 10. klasse   Nykøbing Katedralskole 


