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Ny undersøgelse: Egu er et effektivt 
tilbud  
[19.04.2016] 

Egu er et effektivt tilbud for de unge i restgruppen, viser en ny undersøgelse fra Rådet for 

Ungdomsuddannelse (RUU). En gennemført egu øger sandsynligheden for at komme i be-

skæftigelse eller uddannelse, og sandsynligheden for at ende på kontanthjælp reduceres 

markant. Derudover er egu ofte trædesten til for eksempel erhvervsuddannelserne. 

Rådet for Ungdomsuddannelse (RUU) har undersøgt, hvordan erhvervsgrunduddannelsen (egu) i 

endnu højere grad kan være et egnet tilbud til de unge, der ønsker en fleksibel og praktisk oriente-

ret uddannelse efter folkeskolen. 

Undersøgelsen viser blandt andet, at en gennemført egu giver en elev 11 procent større sandsyn-

lighed for komme i beskæftigelse eller starte på en uddannelse, sammenlignet med en elev, der har 

afbrudt egu. Når forskellen mellem at gennemføre og afbryde en egu ikke er større, skyldes det, at 

selv en afbrudt egu ofte er en positiv historie. Egu fungerer nemlig som trædesten for mange uaf-

klarede unge, hvorfor en stor del af de afbrudte forløb er positivt frafald, fordi eleverne for eksem-

pel starter på en erhvervsuddannelse. 

”Flere unge skal have en ungdomsuddannelse. I dag er hver femte ung ikke kommet videre i ud-

dannelsessystemet, syv år efter de har afsluttet folkeskolen. Det skal vi gøre bedre. Egu kan være 

en mulighed for de unge, der har behov for en uddannelse, som er indrettet efter den enkelte elev, 

og hvor virksomhedspraktikken er central. Jeg er sikker på, at det ekspertudvalg, som jeg har ned-

sat for at undersøge, hvad vi kan gøre for de skoletrætte unge, der ikke kommer ordentligt videre i 

uddannelsessystemet, vil inddrage RUU’s undersøgelse i deres arbejde, såvel som vi som regering 

vi gøre det i de forhandlinger vi gennemfører med henblik på at sikre, at flere unge får en kompe-

tencegivende uddannelse, siger Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling. 

Undersøgelsen peger også på, at den største barriere for anvendelsen af og udbredelsen af egu er 

økonomien. Det er blandt andet de høje lønsatser for egu-elever, sammenlignet med elever på er-

hvervsuddannelser, som kan være en stor udfordring, når der skal findes praktikpladser til egu-

elever. Der peges også på, at bortfaldet af løntilskud til arbejdsgiverne med udgangen af 2013 har 

betydet, at kommunerne ikke længere kan kompensere virksomhederne for at tage en egu-elev i 

samme grad som tidligere. Endelig fremgår det, at den budgetterede ramme til egu i kommunerne 

ofte indirekte sætter et loft for antallet af egu-elever. 
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Undersøgelsen er foretaget af Rambøll. 

 

Fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 

 

Find Rambølls rapport på ministeriets hjemmeside:  

http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2016/Apr/160419-Ny-

undersoegelse-Egu-er-et-effektivt-tilbud 
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