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Høringssvar fra Børn og Unge vedrørende Erhvervsplan 2020-2023 
 
Børn og Unge tilslutter sig erhvervsplanens generelle intentioner om at 
styrke grundlaget for, at langt flere mennesker med uddannelsesbaggrund 
på alle niveauer får foden inden for på arbejdsmarkedet. Det vil styrke både 
væksten i virksomhederne, som mangler arbejdskraft og det enkelte menne-
skes mulighed for at skabe en tilværelse med uddannelse og beskæftigelse. 
 
Erhvervsplanen anfører korrekt, at erhvervsskolerne på en række uddannel-
ser ikke har elever nok til at dække erhvervslivets behov for lærlinge og ele-
ver. Det kan dog konstateres, at der siden 2016 har været en stigning i an-
delen af unge der har valgt en erhvervsuddannelse. I den samme periode 
har der været iværksat og udmøntet en række initiativer i samarbejde mel-
lem Børn og Unge, erhvervsskolerne i Aarhus, faglige organisationer og er-
hvervslivet. 
 
Det er derfor positivt at der lægges op til, at erhvervsplanen skal understøtte 
og supplere Aarhus Kommunes ”Fælles ungehandlingsplan for unges over-
gang til uddannelse og job” med konkrete initiativer, der skal synliggøre, ud-
dybe og udnytte dette samarbejde på tværs af de centrale aktører på områ-
det, fx ’Flere unge beskæftigede i det grønne Danmark’, hvor et af fire spor 
er at vække nysgerrigheden i folkeskolerne og ungdomsuddannelserne. 
Børn og Unge ser frem til at indgå i udvikling af samarbejder om sådanne 
initiativer.   
 
I erhvervsplanen er det anført, at ungehandlingsplanen blandt andet indehol-
der erhvervspraktik i 10. klasse. Det gøres i den forbindelse opmærksom på, 
at Byrådet med indstillingen om Ungehandlingsplanen i juni 2019 har beslut-
tet at alle elever i udskolingen i folkeskolerne i Aarhus skal have et tilbud om 
erhvervspraktik. 
 
Beslutningen lægger sig op ad de lovgivningsmæssige rammer for erhvervs-
praktik i grundskolen der anfører at skolen som led i klassens almindelige 
undervisning kan tilbyde eleverne i 6.-9. klasse praktik (praktisk erhvervsori-
entering) i kortere perioder i virksomheder og institutioner. 
 
Ungehandlingsplanen og dermed beslutningen om erhvervspraktik er indstil-
let i fællesskab mellem Magistraten for Børn og Unge og Magistraten for So-
ciale forhold og beskæftigelse. 
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Formålet med erhvervspraktikken er at styrke elevernes kendskab til ar-
bejdsmarkedet, f.eks. ved at give et indtryk af hvordan en arbejdsplads fun-
gerer og at der er forskellige arbejdsfunktioner og uddannelsesbaggrunde i 
virksomheden. Erhvervspraktik kan også være et virkemiddel ind i arbejdet 
med at realisere lovgivningens intentioner om en mere varieret skoledag, 
herunder styrket praksisfaglighed i skolen. 
 
Ud fra Børn og Unges perspektiv er det vigtigt at pege på, at hvis flere unge 
skal i praktik, skal der være flere praktikpladser til rådighed. Derfor ser vi 
gerne ser at erhvervslivet aktivt bidrager til at stille praktikpladser til rådighed 
i forbindelse med erhvervspraktikken, og at dette tilføjes i erhvervsplanen 
 
Børn og Unge noterer med tilfredshed, at erhvervsplanen bakker op om un-
gehandlingsplanens målsætninger om blandt andet styrket skole-virksom-
hedssamarbejde, styrkelse af unges valgkompetencer, gensidigt forpligtende 
aftaler med erhvervslivet og ungdomsuddannelserne og opstilling af konkre-
te lokale målsætninger for unges valg af uddannelse. 
 
Børn og Unge vil fortsat være en aktiv partner og medspiller i samarbejdet 
mellem erhvervslivet, ungdomsuddannelserne og organisationer i Aarhus 
Kommune. 
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