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Af Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen 

Skolelederforeningen er enig i, at vi skal reformere den samlede kommunale ungeindsats, som 

regeringen vil arbejde på efter sommer. Og i KL’s nye udspil ”Godt på vej – mod uddannelse og 

job” er der gode ideer, som kan kvalificere de unges valg af og overgang til ungdomsuddannelse 

samt understøtte, at flere ønsker at tage en erhvervsuddannelse. 

Når der i oplægget står, at ”kommunerne er klar til at gøre en indsats”, er det også et fint 

udgangspunkt for at gennemføre endnu en stor reform i folkeskolen og samle en lang række 

uddannelsestiltag. For skal vi lykkes med at løse de overgangsudfordringer, vores børn og unge har, 

ja, så skal kommunerne sætte sig for bordenden og tage ansvar. 

Desværre er KL-udspillet kendetegnet ved at have fokus på, hvad det er, skolerne og lærerne bør 

gøre – og ikke på, hvad der kan gøres med en sammenhængende, fælles indsats på alle niveauer. 

Det er ”en klassisk KL”, at man ikke foreslår noget, som ansvarliggør kommunerne, og som kan 

koste. I stedet skal ressourcerne til de nye tiltag findes på de i forvejen ofte hårdt trængte skoler.  

Således hedder det for eksempel, at alle folkeskoler skal etablere en ”faglig funktion for 

karriererelæring, ungdomsuddannelse og sammenhængen mellem åben skole, brobygning og øvrige 

forberedende elementer”, og ”skoledagen generelt, herunder særligt den understøttende 

undervisning og åben skole, bruges til at understøtte arbejdet”.  

Når KL foreslår, at der skal etableres en ”kommunal koordinationsfunktion, som skal bistå skoler 

og det pædagogiske personale og lærere”, er det langt fra den regeringsnedsatte ekspertgruppes 

opfordring til at etablere en ny kommunal ungeindsats, som overtager funktionerne i de nuværende 

tilbud. 

At ”koordinere” og ”bistå” er for os ikke at tage ansvar eller præcist at beskrive den rolle, 

kommunerne bør påtage sig i det nye samarbejde. I ekspertgruppens indstilling peges der også på, at 

nye forpligtende tiltag koster, og at folkeskolen stadig arbejder hårdt på at implementere de 

ændringer, som blandt andet skolereformen og inklusionsdagsordenen kaster af sig. 

Skolerne har brug for en – ikke mindst økonomisk – forpligtende kommunal forankring, der klart 

støtter op om, at folkeskolen kan lykkes med en ny stor og vigtig opgave. Nemlig at styrke de unges 

uddannelsesvalg. Og ikke som i KL’s udspil at man tørrer økonomi og opgaveløsning af på skoler, 

personale og ledelse. 

 


