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Resumé 
 
I denne undersøgelse gennemgås omfanget og arten af problemet med 
skolefrafald i EU. Det undersøges nærmere, hvordan lande forsøger at 
løse dette problem, og der identificeres karakteristika ved effektive 
politikker, som fører til en række anbefalinger til aktører på EU-plan og 
nationalt plan i fremtiden. Undersøgelsen er baseret på dybdegående 
forskning på landebasis i ni medlemsstater samt analyse af international 
og national litteratur. 

 
 
IP/B/CULT/IC/2010-079  Juni 2011 
 
PE 460.048  DA





Undersøgelse om nedbringelse af skolefrafaldet i EU 
____________________________________________________________________________________________ 

 3

LISTE OVER FORKORTELSER 

ALJ Action locale pour jeunes (Lokal indsats for unge) - Luxembourg 

Cedefop Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse 

DEIS Delivering Equality of Opportunity in Schools (gennemførelse af lige 

muligheder i skoler) – Irland 

GD EAC Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur 

GD EMPL Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, 

Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion 

E2C Écoles de la 2eme Chance (Second chance schools) – Frankrig 

ECEC Førskolepædagogik 

EEO Det Europæiske Observationsorgan for Beskæftigelse 

EES Den europæiske beskæftigelsesstrategi 

EMA Educational Maintenance Allowance (uddannelsesstøtte) – UK 

EPPE Effective Provision of Pre-School Education project (projekt om 

effektiv tilvejebringelse af førskoleuddannelse) – UK 

EQF Europæisk referenceramme for kvalifikationer 

ESF Den Europæiske Socialfond 

ESL Skolefrafald/Person(er) med kort skolegang 

ESO Educación Secundaria Obligatoria (obligatorisk uddannelse på 

sekundærtrinnet) - Spanien 

ESRI Economic and Social Research Institute (økonomisk og socialt 

forskningsinstitut) - Irland 

E&T Uddannelse 

ET2010 Strategiramme for det europæiske samarbejde på 

uddannelsesområdet 2010 
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ET2010 Strategiramme for det europæiske samarbejde på 

uddannelsesområdet 2020 

BNP Bruttonationalprodukt 

ISCED International Standard Classification of Education (international 

standardklassifikation af uddannelse) 

(I)VET (Initial) vocational education and training ((indledende) 

erhvervsuddannelse) 

JCSP School Completion Programme (skoleafslutningsprogram) – Irland 

JSA Jobseekers Allowance (ydelse til arbejdssøgende) – Irland og UK 

LCA Leaving Certificate Applied (toårigt undervisningsforløb efter den 

obligatoriske undervisning, der skal forberede de unge på 

voksentilværelsen og arbejdslivet) – Irland 

LFS Labour Force Survey (arbejdsstyrkeundersøgelse) 

LGBT Lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle 

LLP Handlingsprogrammet for livslang læring 

LOE Lov om uddannelsesstruktur og organisation – Spanien 

MBO Middelbaar beroepsonderwijs (sekundære erhvervsuddannelser) – 

Nederlandene 

MGI Mission générale d'insertion (generel foranstaltning med henblik på 

at få unge tilbage i uddannelse) – Frankrig 

MLP Programmet for gensidig læring 

MS Medlemsstaterne 

NEET Not in Employment, Education and Training (ikke i arbejde eller 

under uddannelse) 

NESSE Network of Experts in Social Sciences in Education and Training 

(ekspertnet inden for samfundsvidenskab i uddannelse) 

NGO Ikkestatslig organisation 
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NEWB National Educational Welfare Board (den nationale uddannelses- og 

velfærdsstyrelse) – Irland 

NMA New Modern Apprenticeship Scheme (ny moderne lærlingeordning) – 

Cypern 

NQF National referenceramme for kvalifikationer 

OECD Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling 

OMC Den åbne koordinationsmetode 

PCPI Programas de Cualificación Profesional Inicial (indledende 

erhvervsuddannelseskurser) - Spanien 

PSE Offentlig arbejdsformidling 

PISA Programme for International Student Assessment (det internationale 

program til opfølgning af elevernes fremskridt) 

PLYA Project Learning for Young Adults (projektlæring for unge) – 

Slovenien 

p.p Procentpoint 

PPRE Programme personnalisé de réussite educative (individualiserede 

programmer til en vellykket uddannelse) – Frankrig 

PROA Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (program til styrkelse, 

vejledning og støtte) – Spanien 

ProgeSs Projekt gegen Schulschwänzen (projekt mod fravær) - Tyskland 

RAR Réseaux ambition réussite ("ambition om at gennemføre"-netværket) 

– Frankrig 

RASED Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (netværk af 

specialiseret støtte til elever med vanskeligheder) – Frankrig 

RONI Risk of NEET indicator (Risiko for NEET-indikator) – UK 

RSR Réseaux de réussite scolaire (netværk for vellykket skolegang) – 

Frankrig 
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SCP School Completion Programme (skoleafslutningsprogram) – Irland 

SDE/ΣΔΕ Second chance school – Grækenland 

SEN Special Educational Needs (særlige behov) 

SPHE Social, Personal and Health Education (social, personlig og 

sundhedsmæssig uddannelse) – Irland 

VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (forberedende 

erhvervsuddannelse på sekundært niveau) - Nederlandene 

VTOS Vocational Training Opportunities Scheme (ordning om 

erhvervsuddannelsesmuligheder) – Irland 
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SAMMENDRAG 
Skolefrafaldsprocent i EU 

De fleste unge finder vej igennem skolesystemet og fortsætter til videregående 
uddannelsesmuligheder eller beskæftigelse. En ud af syv unge europæere forlader 
imidlertid uddannelsessystemet uden at have de færdigheder eller kvalifikationer, der nu 
anses for nødvendige for med held at overgå til arbejdsmarkedet og for aktivt at deltage i 
vores tids videnbaserede økonomi. Dette betyder, at ca. 6,4 mio. unge i Europa i 
øjeblikket klassificeres som personer med kort skolegang1. 
 
Skolefrafaldsprocenten (ESL) er faldet i de fleste dele af Europa. I 2000 lå 
frafaldsprocenten på 17,6 %, og der er sket en nedgang på 3,2 procentpoint siden da; 
frafaldsprocenten ligger nu på 14,4 %. I 2009 havde otte lande nået et frafaldsniveau, som 
var under EU's mål på 10 % (Tjekkiet, Litauen, Luxembourg, Østrig, Polen, Slovenien, 
Slovakiet og Finland). Lande som Luxembourg, Litauen og Cypern har oplevet væsentlige 
fald i frafaldsprocenten mellem 2000 og 2009. 
 
Udviklingen hen imod EU-målet har imidlertid været meget langsommere, end man 
havde forventet og håbet på til trods for den brede vifte af interventioner, der er etableret i 
hele Europa. I flere lande (Spanien, Malta og Portugal) forlader helt op til en ud af tre unge 
uddannelsessystemet for tidligt. Frafaldsprocentdelen varierer fra helt op på næsten 37 % i 
Malta til blot 4,3 % i Slovakiet.  
 
Årsager  

Unge, der dropper ud af skolen, kommer fra forskellige baggrunde. Skolefrafald 
forårsages typisk af en kumulativ proces af manglende engagement af personlige, 
sociale, økonomiske, geografiske, uddannelsesmæssige eller familierelaterede årsager. 
Disse årsager kan være eksterne eller interne i forhold til processerne i og 
erfaringerne med skolen, og de er typisk yderst specifikke for den enkelte. For 
mange skyldes utilfredsheden en række forskellige ting, såsom mobning, dårlig akademisk 
præstation, dårlige forhold til lærere, manglende motivation, eller at de "kommer i dårligt 
selskab", mens andre går ud, fordi de har personlige eller familiemæssige problemer, 
såsom stofmisbrug eller hjemløshed. En væsentlig del af problemet kan imidlertid tilskrives 
manglende støtte og vejledning, manglende engagement i undervisningen og 
undervisningsplaner på sekundærtrinnet, der for ofte ikke tilbyder tilstrækkeligt mange 
muligheder for varierede fag, alternative undervisningspædagogikker, praktisk arbejde og 
andre direkte uddannelsesmuligheder eller tilstrækkelig fleksibilitet.  
 
Omkostninger 

Skolefrafald er en væsentlig bekymring, fordi det er en grundlæggende bidragende 
faktor til social udstødelse senere i livet. Det fremgår af prognoser om fremtidige 
kvalifikationsbehov i Europa, at kun 1 ud af 10 job i fremtiden vil være et job, som en 
person med kort skolegang kan påtage sig. Der er også større sandsynlighed for, at unge, 
som forlader skolen tidligt, får lavere indkomster eller bliver arbejdsløse. Utilstrækkelig 

                                                 
1  I EU klassificeres de unge, der forlader uddannelsessystemet med højst kvalifikationer på folkeskoleniveau og 

ikke deltager i uddannelse, som personer med kort skoleuddannelse. Personer med kort skoleuddannelse er 
derfor dem, som kun har gennemført førskoleuddannelse, grundskoleuddannelse, uddannelse indtil niende 
klassetrin eller en kort videreuddannelse eller erhvervsuddannelse på under to år (ISCED niveau 0, 1, 2 eller 
3c kort5), og omfatter dem, der kun har en forberedende erhvervsuddannelse eller en erhvervsuddannelse, 
som ikke førte til et afgangsbevis for videreuddannelsen eller erhvervsuddannelsen. 
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uddannelse kan også skabe store offentlige og sociale omkostninger i form af lavere 
indkomst og økonomisk vækst, reducerede skatteindtægter, og højere omkostninger til 
offentlige tjenester, såsom sundhedspleje, strafferet og udbetalinger af sociale ydelser. 
 
Skolefrafald har således enorme økonomiske konsekvenser, idet det skaber store sociale og 
økonomiske omkostninger for både enkeltpersoner og samfundet, og omkostningerne 
relateret til skolefrafald i en persons levetid kan nå op på 1-2 mio. euro pr. person 
med kort uddannelse. Omkostningerne ved en sådan udstødelse er beregnet f.eks. i 
Nederlandene, hvor omkostningerne i en persons levetid ved skolefrafald er beregnet til 
omkring 1,8 mio. euro2. I Finland når de årlige omkostninger for én person med kort 
uddannelse op på 27.500 euro med omkostninger i personens levetid (40 år) på over 1,1 
mio. euro3. Den generelle opfattelse er, at dette er en undervurdering af de reelle 
omkostninger. I Irland er de årlige omkostninger for staten i ydelser fra det offentlige 
sammen med mistede skatteindtægter pr. mand med kort skolegang på samme måde 
blevet beregnet til 29.300 euro, selv inden omkostninger i forbindelse med sundhed eller 
kriminalitet medtages4. En ung, der bliver i skolen i et ekstra år, kan tjene en yderligere 
indkomst gennem livet på over 70.000 euro5.  
 
Et land med et stort antal personer med kort skoleuddannelse vil således have 
svært ved at opretholde høj beskæftigelse og social samhørighed. Såfremt det store 
antal personer med kort skoleuddannelse er spredt over hele Europa, vil Europa have svært 
ved at konkurrere på det globale marked og vil stå over for en begrænsning af 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst – som er prioriteten i Europa 2020-
strategien. Et stort antal personer med kort skoleuddannelse er også til skade for målet om 
at realisere livslang læring og udgør et spild af både individuelle muligheder og af socialt og 
økonomisk potentiale6. Nedbringelsen af antallet af personer med kort skolegang i Europa 
med blot et procentpoint ville give den europæiske økonomi næsten en halv million 
yderligere potentielle kvalificerede unge arbejdstagere hvert år7. 
 
Det er derfor ikke overraskende, at personer med kort skoleuddannelse anses for at være 
en vigtig politisk prioritet ikke blot i Europa, men i hele den udviklede verden. Det er 
særligt relevant, fordi til forskel fra mange andre egenskaber (såsom familiemæssige og 
personlige egenskaber), kan uddannelsesniveauet påvirkes af den offentlige politik8.  
 
Denne undersøgelses rolle 

Arbejde på EU-plan med henblik på at indfange læring fra medlemsstaterne er blevet 
intensiveret i de senere år. F.eks. fremmede Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur 
(GD EAC) i fire år (2006-2010) aktiviteterne i gruppen om adgang til uddannelse og social 
integration (Cluster on Access and Social Inclusion), hvilket samlede 17 medlemsstater, der 
                                                 
2  Beregnet af Ecorys.  
3  Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007), Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnantarkastuskertomus 

146/2007. Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsinki. Ministeriet for Beskæftigelse og Økonomi (2009), Nuoret 
miehet työelämään; mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa. Työ- ja elinkeinoministeriön 
julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 34/2009. 

4  Smyth, E. og McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 
Social Research Institute, Dublin, 2009.  

5  NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers. 
6  Europa-Kommissionen (2011), Reducing early school leaving. Arbejdsdokument fra Kommissionens 

tjenestegrene. Ledsagedokument til forslag til Rådets henstilling om politikker, som skal mindske antallet af 
elever, der forlader skolen for tidligt. [SEK(2011)0096], 26. januar 2011. 

7  Europa-Kommissionen (2011), Løsning af problemet med elever, der forlader skolen for tidligt: Et vigtigt 
bidrag til dagsordenen for Europa 2020. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Bruxelles den 31.1.2011 KOM(2011)0018. 

8  Se, Belfield, C.R. og Lewin, H.M (2007), The price we pay: Economic and Social Consequences of Inadequate 
Education. Og NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers. 
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skulle undersøge emner vedrørende skolefrafald og social udstødelse. Gruppens arbejde 
bidrog til udarbejdelse af Kommissionens meddelelse om skolefrafald9. Arbejdsdokumentet 
fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsagede meddelelsen, havde medtaget mange 
eksempler på politikker, der var blevet undersøgt af gruppen. Ekspertnettet inden for 
Samfundsvidenskab i Uddannelse (Network of Experts in Social Sciences in Education and 
Training) (NESSE) og Cedefop har også offentliggjort analyser på EU-plan om dette emne, 
idet førstnævntes rapport fokuserer på en litteraturgennemgang og sidstnævnte på en 
analyse af vejledningsorienterede frafaldspolitikker og programmer i Europa. 
 
I denne sammenhæng blev undersøgelsen om "Nedbringelse af skolefrafaldet i EU" bestilt i 
november 2010 af Europa-Parlamentet og blev udført af en uafhængig forvaltningspolitisk 
forskningsorganisation, GHK Consulting Ltd., over en femmåneders periode mellem 
december 2010 og april 2011. Det endelige mål med denne undersøgelse er at 
komme med forslag til mulige fremtidige foranstaltninger, der kunne hjælpe 
medlemsstaterne til at klare sig bedre på dette område i fremtiden.  
 
Som en vigtig ting er den forskningsmetode, der er valgt for denne undersøgelse, forskellig 
fra tidligere undersøgelser i EU af samme emne, idet den gav mulighed for en mere 
detaljeret gennemgang af et lille antal medlemsstater med høring af en bred vifte 
af berørte parter i disse lande, herunder repræsentanter for uddannelsesmyndigheder, 
lærere, forældre og elever på sekundærtrinnet samt aktører, der arbejder med personer 
med kort skolegang gennem ngo'er og projekter rettet mod udsatte unge.  
 
Undersøgelsen dækker alle 27 EU-medlemsstater, men omfatter en dybdegående analyse 
af ni lande. Disse er: Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Litauen, Nederlandene, 
Polen, Finland og Det Forenede Kongerige (England).  

Oversigt over politiske tiltag i forhold til skolefrafald 

De forskellige politiske tiltag, der er gjort i EU-landene med henblik på at håndtere 
skolefrafald, er præget af mange værdier og perspektiver og er også påvirket af det 
pågældende medlemslands historie og traditioner. Endvidere har den enkelte person med 
kort skoleuddannelse en unik historie og befinder sig i en specifik kontekst eller et specifikt 
"økosystem". Derfor skal tiltag i forhold til skolefrafald finindstilles og tilpasses. Af disse 
grunde er der ikke noget enkelt tiltag i forhold til skolefrafald, og der er fundet et 
kalejdoskop af politikker, programmer, projekter og tilgange i de forskellige medlemsstater. 
Disse tilgange kan henføres til tre hovedkategorier: 1) strategiske tiltag, 2) forebyggende 
strategier og 3) reintegrationsstrategier, som illustreret i figur 1 nedenfor.  
 

                                                 
9  Handlingsplanen, Kommissionens meddelelse og arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om 

skolefrafald findes på: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 
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Figur 1: En typologi over medlemsstaters tilgange til skolefrafald 
STRATEGISKE TILTAG 

Koordinering af politikker og 
foranstaltninger 

Overvågning af fravær og skolefrafald 
(antal og grunde) 

 
 

FOREBYGGENDE STRATEGIER 
Målrettede foranstaltninger (dvs. 

områdebaserede interventioner, vejledning, 
ekstraundervisning, økonomisk støtte til 
børn, familier, tidlige varslingssystemer, 
overgangsstøtte, efter skole-aktiviteter, 

osv.) 

System/strukturelle tiltag (dvs. 
læreruddannelse, reform af læseplaner, 

forøgelse af omfanget af obligatorisk 
uddannelse, førskoleuddannelse af høj 

kvalitet, rådgivning og vejledning, 
samarbejde med forældre og lokalsamfund, 

osv.) 
 
 

REINTEGRATIONSSTRATEGIER 
Holistiske 

hjælpetjenester 
for udsatte 

unge 

Overgangsklasser Second 
chance 
schools 

Validering af 
ikkeformel og 
uformel læring 

Praktiske 
(erhvervsrettede 

og 
arbejdsbaserede) 
læringsmuligheder 

Kilde: GHK Consulting Ltd., 2011. 

 
Strategiske tiltag: Nedbringelse af skolefrafald gennem bedre 
koordinering og overvågning 

Der er sket en mærkbar, positiv ændring i den måde, hvorpå skolefravalg gribes an i 
mange medlemsstater. To ud af fem af de adspurgte (43 %) i denne undersøgelse svarede, 
at der var et "stort" engagement i at afhjælpe skolefrafald i deres land støttet af en 
passende politik og passende finansiering og programmer. Kun én ud af fem (20 %) mente, 
at engagementet var "ringe". 
 
Endvidere er der nu flere lande, som håndterer skolefrafald inden for en bredere 
politisk ramme, f.eks. en politik om livslang læring eller en bredere strategi med henblik 
på at fremme økonomisk og social samhørighed, hvorved det erkendes, at det er et 
komplekst spørgsmål med mange facetter. En anden positiv udvikling er skabelse af 
eksplicitte, omfattende politiske rammer vedrørende skolefrafald, hvorved de 
vigtigste aktører og programmer bringes sammen under én overordnet politik.  
 
De fleste lande har imidlertid fortsat en fragmenteret og utilstrækkeligt 
koordineret tilgang til håndteringen af skolefrafald, hvilket fører til overlappende 
aktiviteter og finansiering. For mange tiltag er stadig tidsbestemte, projektbaserede 
foranstaltninger eller målrettede initiativer for at tage fat på et specifikt problem i 
modsætning til at operere inden for en sammenhængende, koordineret ramme, både 
strategisk og operationelt. Næsten en tredjedel (31 %) af de adspurgte i denne 
undersøgelse mente, at graden af koordinering af frafaldspolitikken var "dårlig" eller 
"meget dårlig". Næsten halvdelen (45 %) var af den opfattelse, at der var "en vis" 
koordinering af frafaldspolitikker, og at der gøres bestræbelser på at finde "visse" 
forbindelser til andre politikområder, men at situationen kunne forbedres.  
 
I nogle tilfælde mangler der samarbejde mellem uddannelsesmyndigheder og sociale 
myndigheder og beskæftigelsesmyndigheder, mens der i andre lande er behov for at styrke 
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samarbejdet mellem uddannelses- og ungdomspolitikker, før der kan opnås en mere 
sammenhængende, koordineret tilgang. I nogle sammenhænge gennemfører flere 
forskellige myndigheder beslægtede programmer, hvilket klart fører til overlappende 
aktiviteter.  
 
Skolefrafald er resultat af en kombination af faktorer. Derfor er det afgørende at arbejde 
interinstitutionelt og tværfagligt for at gennemføre en fælles vision om skolefrafald, og man 
bør gå fra teori til praksis på nationalt, regionalt og lokalt plan. Denne undersøgelse har 
vist, at de fremgangsmåder, der er baseret på ægte samarbejde mellem forskellige 
organer og specialister på nationalt, regionalt og lokalt plan og på skoleplan, bidrager til 
at reducere skolefrafaldet. Sådanne samarbejdstilgange og tværfaglige tilgange kan også 
sikre, at forskellige aktører deltager i både udformningen og gennemførelsen af 
frafaldspolitik og -programmer. Dette muliggør anlæggelse af en tilgang, der tager højde 
for "det hele barn" i forbindelse med spørgsmålet om skolefrafald, og som tager fat på hele 
rækken af bidragende og indvirkende faktorer. Et sådant samarbejde skal, ud over 
myndigheder fra uddannelses- og ungdomsområdet, det sociale område og sundheds- og 
beskæftigelsesområdet, også omfatte arbejdsmarkedets parter, forældre, ngo'er, 
ungdomssektoren og de unge selv. For at et sådant samarbejde kan fungere og få en 
varig virkning, skal det integreres i de almindelige arbejdsmetoder, der anvendes af 
kontorer og andre vigtige aktører, der beskæftiger sig med unge, snarere end at være et 
vedhæng, der hidrører fra projektaktivitet. Dette omfatter også en bedre brug af visse 
aktørers indflydelse og/eller ekspertise, navnlig forældre, arbejdsmarkedets parter, 
ungdomssektoren og ngo'er.  
 
Forskningsdataene fra denne undersøgelse viser også, at politik og programmer skal 
præges ved at lære af forskning og evalueringer (sidstnævnte er et område, som i 
øjeblikket ser ud til at være svagt) samt analyse af udviklingstendenser i data. Der bør i 
forskningen tages særligt hensyn til, hvad de studerende har at sige, samt andre 
involverede aktørers synspunkter. To ud af fem adspurgte (42 %) i vores undersøgelse var 
af den opfattelse, at de unges synspunkter aldrig eller kun sjældent blev taget i betragtning 
i forbindelse med frafaldspolitikker i deres land. Endvidere mente én ud af fem (18 %), at 
næsten ingen frafaldsforanstaltninger/-politikker er baseret på solide beviser fra forskning 
og evaluering. 
 
Forebyggelse af skolefrafald  

I alt for mange tilfælde opgiver unge uddannelse af grunde, der kunne have været 
forhindret. Forebyggende foranstaltninger sigter således på at løse problemet med 
skolefrafald, før det indtræder. De er typisk mere omkostningseffektive end 
reintegrationsforanstaltninger.  
 
Generelt har medlemsstaterne erkendt behovet for at finde effektive måder at erkende og 
håndtere de problemer, der kan øge risikoen for skolefrafald, på. Samtidig befinder 
gennemførelsen af sådanne strategier sig i meget forskellige faser rundt omkring i Europa, 
og der ses stor variation i de typer reaktioner, som forskellige lande har valgt. Der kan 
konstateres en bredere anerkendelse af behovet for at finde forskellige løsninger på 
forskellige punkter i uddannelsessystemprocessen, og dette illustreres f.eks. af den 
voksende anerkendelse af den rolle, som førskoleundervisning og -pasning (ECEC) spiller i 
frafaldsstrategier. 
 
De politikker, som medlemsstaterne har vedtaget for at mindske risikoen for og forebygge 
skolefrafald, kan opdeles i to hovedgrupper: 
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 Målrettede politikker og foranstaltninger: disse yder særlig støtte til udsatte unge 
ved at indkredse individer, grupper af individer, skoler eller lokalmiljøer med en 
højere risiko for frafald. 

 Politikker og foranstaltninger med omfattende rækkevidde: deres mål er at forbedre 
uddannelsessystemet for alle og derved forbedre resultater og mindske risikoen for, 
at studerende afbryder deres uddannelse.  

 
Disse tilgange supplerer hinanden, og derfor er de begge nødvendige. Målrettede 
politikker kanaliserer støtte til dem, der identificeres som mest udsat, men kan betyde, at 
nogle unge "falder igennem nettet". Endvidere ændrer sådanne tilgange ikke kernen i 
uddannelsessystemet. Med omfattende foranstaltninger kan man derfor løse de systemiske 
problemer, som bidrager til forekomsten af skolefrafald i et land.  
 
Det langsigtede fokus bør imidlertid være rettet mod tidlig intervention, hvilket er 
nødvendigt for at løse de problemer, der viser sig i starten af den kumulative proces, der 
fører til skolefrafald. For at lette rettidig intervention er identificering, overvågning og 
sporing vigtige aktiviteter. Tidlige varslingssystemer i skolen kan bidrage til at finde 
frem til elever, der er i risiko for at forlade skolen. De skal kunne nås af og have forbindelse 
med de forskellige uddannelsesudbydere og andre relevante aktører. Tidlig intervention er 
også vigtig, fordi reintegration kan blive progressivt vanskeligere, efterhånden som der går 
længere og længere tid uden tilknytning til skolesystemet. 
 
Vigtige overgange (fra lavere til øvre grundskoletrin og fra øvre grundskoletrin til 
sekundærtrinnet) er kritiske for personer, der er i risiko for ikke at afslutte skolen. Nogle 
foranstaltninger for at gøre disse overgange lettere omfatter mentorprogrammer, øget 
vejledning fra fagfolk og større kommunikation mellem lærere på forskellige skoler samt 
"velkomst-" eller introduktionsprogrammer.  
 
Unge, som er i risiko for at forlade skolen for tidligt, kan få tilbudt alternativer til den 
traditionelle læseplan. Nye kvalifikationer og læseplaner skal imidlertid anerkendes af 
samfundet og give mulighed for gennemførlige måder at komme videre på. Der 
kunne gøres mere for at fremme værdien af læring for så vidt angår indtægtsmuligheder og 
ændring af mulighederne i livet for unge, der har risiko for at forlade skolen. 
 
Rådgivning og vejledning er af afgørende betydning ikke blot for at sikre, at unge finder 
passende muligheder for yderligere studier og finder motivationen og tilliden til at søge ind 
på sådanne kurser, men også træffer de rette beslutninger om deres studier (hvilket fører 
til færre frafald fra uddannelser på grund af forkerte studievalg). Derfor skal unge have 
klare, upartiske og konstruktive råd for at bidrage til at sikre, at de er klar over og 
føler, at de har kontrol over deres uddannelsesforløb og karriereudvikling. 
Endvidere står unge, som har risiko for at forlade skolen for tidligt, ofte over for en række 
komplekse problemer, der kræve støtte fra en specialrådgiver eller andet fagligt input. Ud 
over inputtet fra fagfolk, er det også nødvendigt, at familier og forældre bliver mere 
involveret i skoleaktiviteterne. 
 
Det er vigtigt, at lærerne har færdighederne til at engagere og motivere alle elever i deres 
klasse. Det er vigtigt, at lærerne uddannes i at identificere og håndtere risiciene for 
skolefrafald samt i at anvende moderne undervisningsmetoder og i klasserumsledelse og 
færdigheder med hensyn til at opbygge forhold. 
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Man fandt i en spansk undersøgelse af personer med kort skolegang frem til, at næsten ni 
ud af 10 personer forlod skolen på grund af deres oplevelser med at gå et år om10. Små 
klassestørrelser, undervisningsassistenter og ekstraundervisning kan forhindre, at enkelte 
studerende kommer bagud, før disse faktorer har en alvorlig indvirkning på deres 
uddannelsesresultater og øger risikoen for, at de forlader skolen.  
 
I den nuværende økonomiske situation, hvor der er hidtil usete begrænsninger på 
offentlige budgetter, er det vigtigt at bemærke, at ikke alle interventioner kræver 
væsentlige investeringer. Vidnesbyrd fra denne undersøgelse har vist, hvor vigtigt det er 
at have et opmuntrende, positivt og støttende skolemiljø for at reducere risikoen for 
skolefrafald. En følelse af at høre til og et læringsforhold mellem lærer og elev, der 
er baseret på gensidig tillid og respekt, er yderst vigtige faktorer for unge. 
Endvidere kan muligheder for personalet for at arbejde sammen med målgruppen med 
henblik på at udveksle erfaringer, praksis og færdigheder være en måde til at udbrede 
effektiv praksis og læring.  
 
I de dele af samfundet, hvor der ikke er en stærk uddannelseskultur, kan der være behov 
for foranstaltninger til at involvere forældrene, til at øge deres bevidsthed om, 
hvor vigtig uddannelse er, og til at give uddannelsesmuligheder for at sætte dem i stand 
til at forbedre deres egne færdigheder.  
 
Aktiviteter uden for skolen kan ikke blot hjælpe studerende til at indhente det forsømte 
og til at genoplive deres interesse i at lære noget, men kan også hjælpe dem til at 
genopbygge et positivt forhold til skolen og dens personale samt tilbyde tilfredsstillende 
aktiviteter, som kan øge deres selvværd og reducere frustrationer.  
 
Mulighed for en chance til 

Reintegrationsforanstaltninger giver unge, som har opgivet almindelig uddannelse, en ny 
chance for at lære noget eller opnå en kvalifikation eller en alternativ læringsmulighed. De 
varierer med hensyn til, hvor meget støtte deltagerne får, afhængigt af behovene 
i deres specifikke målgrupper. Nogle unge har brug for vejledning og praktisk støtte til 
at håndtere problemer såsom hjemløshed eller stofmisbrug, før de kan begive sig ud på en 
rejse, hvor de reintegreres i uddannelsessystemet, mens andre er motiveret til at vende 
tilbage og blot har brug for en chance til for at gennemføre deres studier.  
 
Ethvert tiltag rettet mod personer, der allerede har forladt skolen, skal starte med en 
proces med at opbygge engagement, tillid og en følelse af at høre til. Det skal også være 
præget af høje forventninger, være struktureret samt sikkert og udfordrende. Derudover er 
det vigtigt at bemærke, at mange personer med kort skoleuddannelse anser sig selv for at 
være voksne og forventer at blive behandlet som voksne. I deres egne beskrivelser af, 
hvad der har virket på dem, gentages ord som "respekt" og "tillid". 
 
De fleste reintegrationsforanstaltninger tilsigter at tilbyde et alternativ til almindelig 
uddannelse, enten i indhold eller undervisnings-/læringsmetoder. I initiativerne anvendes 
der forskellige måder til at give en elevorienteret, individuel tilgang til læring, som f.eks. 
kan være i form af vejledning, mentorrådgivning, individuelle uddannelsesplaner eller 
sagsbehandling. Undervisnings- og læringsmetoder, der anvendes i forbindelse med 
reintegrationsforanstaltninger, er ofte praktiske. Initiativer, der yder mere intensiv støtte, 

                                                 
10  Mena Martínez, L., Fernández Enguita, M. y Riviére Gómez, J. (2009), Desenganchados de la educación: 

procesos, experiencias, motivaciones y estrategias del abandono y del fracaso escolar, Revista de Educación, 
número extraordinario 2010, ss. 119-145. 
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har til formål at se på "hele personen" ved at tage fat på alle individets behov, fra 
personlige og sociale spørgsmål til huller i, hvad personen har lært. Faktisk kan personer 
med kort skoleuddannelse have yderligere huller i deres færdigheder og kompetencer, som 
skal udfyldes, før de kan gå i gang med videreuddannelse eller påtage sig arbejde. 
Grundlæggende kvalifikationer og livsfærdigheder – som går ud over grundlæggende læse- 
og regnefærdigheder og omfatter f.eks. finansiel viden og viden om sundhed – kan også 
bibringes i mindre enheder eller kan indbygges i undervisningen i andre fag. 
 
Fleksibilitet er afgørende for at sikre, at reintegrationsforanstaltninger kan udformes, så 
de passer ind i den unges andre forpligtelser, såsom arbejde og ansvar for familie. En 
tværfaglig tilgang, med et blandet personaleteam eller samarbejde med eksterne aktører, 
betyder, at hele spektret af støttebehov, som den unge har, kan dækkes. Individuelle 
handlingsplaner og klare forløb for fremtiden – som kan være sammensat af små 
læringsenheder – kan være motiverende for unge med lavt selvværd og tidligere negative 
erfaringer med formel uddannelse. I forbindelse hermed er det vigtigt at følge op for at 
sikre, at resultaterne af det gode arbejde, der er opnået ved 
reintegrationsforanstaltningerne, ikke tabes på lang sigt.  
 
Der er således behov for kontinuitet, konsekvens og sammenhæng mellem de ydelser og 
støtteforanstaltninger, der er til rådighed for unge. Ellers kan det skabe forvirring for de 
unge, fordi der er så mange forskellige ydelser. 
Med den tilgangen med en individuel sagsbehandler er der mulighed for at tilbyde et mere 
konsekvent middel til at støtte udsatte unge end med visse andre tilgange, hvor unge 
forventes at finde forskellige ydelser uden nogen specifik støtte. 
 
De resultater, der opnås gennem reintegrationsforanstaltninger, kan ikke altid fastslås 
gennem kvantitative data. Derfor er det nødvendigt at finde måder, hvorpå bløde resultater 
kan måles. Der bør også udformes kvalitetssikringsrammer for at tage højde for både 
kvantitative og kvalitative mål. 
 
Endelig er en stor andel af reintegrationstiltagene midlertidige initiativer og 
projekter. Selv om skolefrafald er et dybt forankret træk i EU's uddannelsessystemer, lader 
der til at være en tendens til ikke at give reintegrationsaktiviteter betydning eller status. 
Dette er noget, der skal gøres noget ved i fremtiden, samtidig med at det imidlertid 
erkendes, at det er en udfordring at overføre vellykkede lokale projekter i stort omfang. 
Udvikling af regionale foranstaltninger eller foranstaltninger til et helt system kræver tid og 
engagement. Når regeringer erkender, hvor vigtigt det er at reintegrere unge, som opgiver 
uddannelse, og garanterer støtte ved reintegrationsbestræbelser på lang sigt, kan 
der imidlertid opnås større samhørighed, og der kan også opnås større klarhed med 
hensyn til bedste praksis, standarder og elevers og personales behov for støtte.  
 
En oversigt over effektiv frafaldspraksis 

I forbindelse med både forebyggelses- og reintegrationspolitikker og -foranstaltninger er 
der fire generelle træk, der bestemmer den strategiske succes. Disse er: 

 Erkendelse af problemet og vilje til for det første at afhjælpe og, om muligt, 
forebygge det og for det andet at reintegrere personer med kort skoleuddannelse i 
uddannelsessystemet. 

 Integreret strategisk planlægning, gennemførelse af politikker og levering af ydelser 
og tilvejebringelse af tilstrækkelige og effektive støtteforanstaltninger til både 
personer med kort skoleuddannelse, og dem, der arbejder med dem. 
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 Kreativitet, innovation, fleksibilitet og vilje til forandring fra politikernes og 
aktørernes side og, navnlig, en problemløsningstilgang til de individuelle dilemmaer, 
som personer med kort skoleuddannelse og de, der har risiko for at forlade skolen, 
kommer ud for. 

 En bred tilgang til støttetjenester (i og uden for skolerne), som:  
 formidler medfølelse, respekt, udfordring og høje forventninger til personer 

med kort skoleuddannelse, deres familier, ligestillede og lokalsamfund 
 opmuntrer elever og fremmer en følelse af at høre til 
 er klar, sammenhængende, omfattende og konsekvent og er baseret på 

arbejde udført af mange organer 
 er rettidig, årvågen, lydhør, resultatorienteret og omkostningseffektiv. 

 
Tiltag på EU-plan vedrørende skolefrafald 

EU's erkendelse af det presserende behov for at håndtere skolefrafald er blevet 
kanaliseret gennem en række strategiske politiske erklæringer, der etablerer en EU-
ramme for tiltag og målsætninger, samt økonomisk og organisatorisk 
støtteforanstaltninger til medlemsstaterne. Lissabonstrategien indførte en serie på fem 
benchmarks, herunder et, der vedrørte reduktion af gennemsnittet for personer med kort 
skoleuddannelse i EU til 10 % inden 2010. Dette mål blev imidlertid ikke nået, og derfor 
blev målet vedtaget igen i maj 2009 på det (2.941. møde i Rådet (uddannelse, ungdom og 
kultur). I juni 2010 vedtog EU's stats- og regeringsledere Europa 2020-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Målet på 10 % for skolefrafald betegnedes som 
et af de overordnede mål, som er grundlaget for denne strategi, hvorved der blev 
givet et stærkt budskab til medlemsstaterne. Medlemsstaterne har accepteret at arbejde 
hen imod målet på 10 % gennem strategirammer for samarbejde på uddannelsesområdet 
(ET2010 og ET2020).  
 
Der er også blevet fokuseret på spørgsmålet i adskillige meddelelser fra Kommission 
om uddannelse. Navnlig offentliggjorde Kommissionen for nylig en meddelelse om løsning 
på problemet med elever, der forlader skolen for tidligt, og et forslag til Rådets henstilling 
om politikker, som skal mindske antallet af elever, der forlader skolen for tidligt11  
 
Vigtigheden af at sikre, at alle unge forlader uddannelsessystemet med tilstrækkelige 
færdigheder til at komme ind på arbejdsmarkedet understreges i EU's ramme for den 
europæiske beskæftigelsesstrategi (EES). I retningslinjerne for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker fremhæves behovet for væsentligt at reducere antallet af unge, 
der forlader skolesystemet for tidligt, og i Kommissionens ungdomspolitik fokuseres der 
på betydningen af at udvikle ikkeformelle læringsmuligheder som et af en række tiltag til 
håndtering af skolefrafald. 
 
EU’s brede strategiske politiske erklæringer er blevet udmøntet i en række tiltag. De 
prioriteter, der er identificeret for programmeringsperioderne 2000-2006 og 2007-2013 af 
Den Europæiske Socialfond (ESF), afspejler Kommissionens og medlemsstaternes 
erkendelse af behovet for at løse dette problem gennem modernisering af 
uddannelsessystemer og læseplaner. Programmet for livslang læring har også givet 
medlemsstaterne mulighed for at udvikle og gennemføre tiltag på dette område. I mange 
år har de årlige strategiske prioriteter for livslang læring understreget betydningen af at 
støtte udsatte unge, f.eks. gennem udvikling af nye muligheder for en chance til, bedre 

                                                 
11  Handlingsplanen, Kommissionens meddelelse og arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om 

skolefrafald findes på: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 
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udnyttelse af informations- og kommunikationsteknologi til at motivere og sætte elever i 
stand til at søge tilbage i uddannelsessystemet og større inddragelse af forældre i deres 
børns uddannelse.  
 
Der er også blevet bedre muligheder for repræsentanter for medlemsstaterne, ngo'er, 
arbejdsmarkedets parter og aktører fra skoler og uddannelsesinstitutioner for at udveksle 
erfaringer. F.eks. havde centrale aktører fra 17 lande gennem fire år (2006-2010) mulighed 
for at sammenligne frafaldspolitikker og praksis i forskellige byer og lande rundt omkring i 
Europa (som del af aktiviteterne i gruppen om adgang til uddannelse og social integration). 
Studiebesøgsprogrammet har også støttet studiebesøg for aktører og politikere vedrørende 
frafaldsemner. Andre EES-relaterede programmer, der administreres af Generaldirektoratet 
Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Inklusion (GD EMPL), såsom Det Europæiske 
Observationsorgan for Beskæftigelse (EEO), den europæiske beskæftigelsesstrategis 
program for gensidig læring (MLP) og PES til PES dialog har også lettet udvekslinger af 
erfaringer mellem medlemsstaterne om frafaldsspørgsmålet.  
 
Udviklingen af fælles europæiske værktøjer til uddannelse, såsom den europæiske 
kvalifikationsramme (EQF), har også bidraget til at opmuntre til reform på nationalt plan. 
EQF har f.eks. opmuntret medlemsstaterne til at arbejde hen imod at indføre deres egne 
nationale referencerammer for kvalifikationer (NFQ), som definerer læringsniveauer udtrykt 
i læringsresultater. Når kvalifikationer defineres på denne måde, er det muligt at opdele 
dem i enheder, hvilket betyder, at enkeltpersoner gradvist kan samle læringsenheder til en 
kvalifikation. For personer med kort skoleuddannelse, som måske allerede har afsluttet 
dele af en kvalifikation, mens de gik i skole, er dette en mulighed for at gennemføre 
skræddersyet uddannelse for at udfylde hullerne i deres viden i stedet for at skulle gentage 
en fuld uddannelse. At give læring i enheder kan også være mere motiverende for personer 
med lav selvtillid og kan føre til en følelse af at have præsteret noget, hver gang en 
læringsenhed er gennemført.  
 
Det er af lige så stor betydning, at indførelsen af den europæiske referenceramme for 
kvalifikationer og respektive nationale referencerammer for kvalifikationer viser et skift i, 
hvad der lægges vægt på med hensyn til uddannelseskvalifikationer, fra at måle 
læringsinput (deltagelse i et kursus, deltagelse i en læringserfaring) til læringsresultater 
(udvikling af viden eller færdigheder). Det betyder, at kvalifikationsrammer også kan 
anvendes til at støtte valideringen af ikke-formel og uformel læring, hvilket i sig selv er et 
muligt middel til at støtte personer med kort skoleuddannelse ved, at der gives mulighed 
for at anerkende færdigheder og kompetencer, som de har erhvervet uden for skolemiljøet, 
f.eks. på arbejdspladsen eller i hjemmet. 
Endelig er der i flagskibsinitiativet Unge på vej i Europa 2020-strategien for nylig fastlagt 
en ramme for ungdomsbeskæftigelse på grundlag af en række prioriteter til at reducere 
ungdomsarbejdsløsheden og forbedre unges jobmuligheder, hvoraf en prioritet er "støtte til 
udsatte unge".  
 
Opfattede resultater af aktiviteter på EU-plan 

Det ser ud til12, at en række forskellige "bløde" lovforanstaltninger indført af 
Kommissionen har haft en indvirkning på nationale (og regionale) bestræbelser 
på at reducere skolefrafald. Aktører fra medlemsstaterne mener, at EU-støtte (navnlig 
ESF) og klare frafaldsbenchmarks, der gør det muligt for lande at sammenligne deres 

                                                 
12  Det er vigtigt at bemærke, at "resultaterne" af denne del af rapporten ikke er baseret på en formel evaluering 

af Kommissionens aktiviteter på dette område. I stedet er de baseret på respondenters opfattelser vedrørende 
emnet og oplysninger fra litteratur. 



Undersøgelse om nedbringelse af skolefrafaldet i EU 
____________________________________________________________________________________________ 

 17

præstationer, har haft en særligt vigtig indvirkning på nationale (og regionale) 
bestræbelser på at reducere skolefrafald.  
 
Alle berørte medlemsstater har bekræftet, at der er anvendt ESF-medfinansiering til at 
finansiere aktiviteter, hvis formål er at forebygge skolefrafald og reintegrere dem, der har 
opgivet uddannelse tidligt. Faktisk var der mange, der anså ESF for at være det mest 
effektive EU-instrument, som havde den største virkning. Eksempler på ESF-
finansierede tiltag omfatter indførelse af differentierede læseplaner, specialklasser, 
muligheder for en chance til, systemer til tidlig varsling og overvågning, muligheder for 
social integration og integration på arbejdsmarkedet og forbedringer af eksisterende 
bestemmelser om vejledning og rådgivning.  
 
ESF har været særligt vigtig med hensyn til at støtte udvikling af nationale 
metoder til at løse problemet med skolefrafald. Det betyder, at ønsket om at gøre 
noget ved skolefrafald typisk har været "internt", men ESF har ydet finansieringen til 
igangsættende tiltag. I nogle tilfælde er det imidlertid desværre ikke lykkedes for 
medlemsstaterne at sikre bæredygtig finansiering til tilgangene i deres frafaldspolitik, og de 
er fortsat afhængige af ESF. ESF-finansierede aktiviteter skal også defineres og målrettes 
hensigtsmæssigt på grundlag af en præcis vurdering af omfanget og arten af det problem, 
som man står over for på nationalt, regionalt eller lokalt plan. 
 
En anden fordel ved EU-finansiering (alle dele), som flere aktører har konstateret, er, at 
det har opmuntret til udvikling af en overvågnings- og evalueringskultur, selv om det er 
bredt anerkendt, at der fortsat er behov for yderligere forbedring i denne 
henseende. I fremtiden er det vigtigt at målrette EU-midler mod aktiviteter, der kan have 
en bæredygtig indvirkning på unges liv og vigtige aktørers (myndigheders og skolers) 
arbejdsmetoder. 
 
Selv om bevidstheden om benchmarket på 10 % er uensartet blandt nogle aktører, 
svarede i alt 61 % af de adspurgte aktører i denne undersøgelse, at benchmarket 
havde haft en indvirkning på deres politikudformning (en "vis" eller "væsentlig" 
indvirkning). Kun 18 % af de adspurgte svarede, at der ikke havde været nogen 
indvirkning. I nogle lande har det hjulpet at rejse en interesse for spørgsmålet, måle det og 
definere det. Hyppigere har det bidraget til at forstærke og opretholde det nationale fokus 
på spørgsmålet, da det allerede i de fleste lande er erkendt som en vigtig politisk prioritet, 
før benchmarket blev introduceret i første omgang. Det har også været et benchmark, i 
forhold til hvilket man kunne måle fremskridt i landet. I nogle tilfælde har denne faktor 
skabt "gruppepres" for at handle på dette område, fordi man ikke har ønsket at halte 
bagefter andre lande. Benchmarket er også blevet taget op af medierne i mange lande, 
hvilket har øget presset på visse regeringer om at træffe foranstaltninger. Dette blev 
opfattet som et positivt resultat. Samtidig er det vigtigt at bemærke, at dette pres mærkes 
mere i visse lande end i andre.  
 
Generelt mente de adspurgte i medlemsstaterne, at der manglede dokumentation for, om 
andre aktiviteter, værktøjer og programmer på EU-plan har haft en virkning på 
frafaldspolitikker i deres land13.  
 

                                                 
13  Det er vigtigt at bemærke, at tjenestemænd med direkte forbindelser til mange af disse aktiviteter ikke blev 

interviewet til denne undersøgelse – synspunkterne er ganske enkelt baseret på de meninger, der blev 
tilkendegivet af interviewede aktører, som arbejder med frafaldsdagsordenen i de ni lande, der er med i et 
casestudie.  
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Fremover forventes det, at Europa 2020-benchmarket for skolefrafald vil bidrage 
til, at man fortsætter med at øge betydningen af emnet og opretholder en høj profil. 
Anmodningen om, at medlemsstaterne skal fastsætte deres egne mål for skolefrafald og 
indførelsen af det "europæiske halvår" forventes at have en positiv virkning på 
frafaldsdagsordenen. I de seneste år har en række lande også fastsat mere ambitiøse mål.  
 
Grundlæggende anbefalinger 

Denne undersøgelse giver en oversigt over den nuværende situation i hele Europa i forhold 
til spørgsmålet om skolefrafald baseret på en gennemgang af politikker og foranstaltninger 
i alle EU-medlemsstater og en mere dybdegående forskning i ni lande i et casestudie. På 
grundlag af dette arbejde er det muligt at identificere nogle politik- og udbudsområder, 
som skal styrkes, eller hvor der er huller, som skal udfyldes. Disse beskrives i 
nedenstående.  

På grundlag af resultaterne af vores undersøgelse anbefaler vi, at Kommissionen: 

 fremmer forståelsen i medlemsstaterne af skolefrafald som et komplekst fænomen, 
der påvirkes af en række uddannelsesmæssige, individuelle og socioøkonomiske 
faktorer.  

 fortsætter med at overvåge udviklingen i frafaldsfænomenets størrelse og omfang 
på forskellige uddannelsesniveauer i alle EU's medlemsstater. At opstille mål kan 
bidrage til at opretholde en høj profil. 

 fortsætter med at medfinansiere muligheder for medlemsstaterne for at ændre og 
forbedre uddannelsessystemer, der kan opfylde udsatte unges behov. Med hensyn 
til finansiering bør følgende tiltag overvejes: 
 Det bør sikres, at finansiering fokuseres på at skabe bæredygtige resultater – 

dvs. aktiviteter, der fører til permanent ændring af myndigheders 
arbejdsmetoder på forskellige planer – snarere end et stort antal nye 
projekter, navnlig i lande, hvor mange pilotforanstaltninger allerede er 
gennemført. 

 Europæiske samfinansierede aktiviteter for skolefrafald bør gennemføres på 
grundlag af en tilstrækkelig analyse af den eksisterende situation og de 
forventede resultater eller de resultater, der er sat som mål. 

 Der kræves en tværfaglig tilgang for at løse problemet med skolefrafald, og 
derfor kunne EU overveje at stille som betingelse for finansiering af 
foranstaltninger, der støtter interventioner til at løse problemet med 
skolefrafald i medlemsstaterne, at disse går på tværs af forskellige sektorers 
grænser (dvs. uddannelse, beskæftigelse, sociale anliggender og unge). 

 Finansiering kunne rettes mod mere præcist målrettede og/eller definerede 
tiltag eller prioritetsgrupper under de tilgængelige finansieringsprogrammer 
(ESF og livslang læring).  

 fortsætter med at styrke horisontalt samarbejde og udveksling af erfaringer og god 
praksis blandt medlemsstaterne (både blandt politikere og aktører) vedrørende 
foranstaltninger til at forebygge skolefrafald og til at reintegrere unge i gavnlige 
uddannelsesaktiviteter. Dette vil betyde, at arbejdsgrupper og peer-
læringsmuligheder styrkes ved, at de gøres mere målorienterede.  

 fortsætter med at indsamle oplysninger og fremme de socioøkonomiske fordele ved 
at forebygge skolefrafald (f.eks. ved at støtte forskning i de kortsigtede og 
langsigtede omkostningsvirkninger af skolefrafald) og vellykkede tilgange til at 
håndtere skolefrafald i forskellige sammenhænge. Som et eksempel kunne der 
etableres et online observationscenter for bedste praksis som en central side til 
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indsamling af vellykkede modeller for politik og praksis, som kunne forbindes med 
arbejdsgrupper, netværk og peer-læringsprogrammer. 

 opmuntrer medlemsstaterne til at investere i bedre opsyn med personer med kort 
skoleuddannelse. Tidlige varslingssystemer kan vise sig at være særligt effektive. 

 
Med hensyn til frafaldspolitikker og -strategier anbefales det, at 
nationale/regionale(/ lokale) myndigheder: 

 sikrer, at de har en samlet, koordineret strategi til at løse problemet med 
skolefrafald.  

 gennemgår strategien regelmæssigt for at sikre, at politikker og udbud er 
hensigtsmæssige i forhold til situationen og behovene.  

 udvikler og gennemfører frafaldspolitikker i tæt interaktion med bredere politikker, 
der påvirker børns og unges liv.  

 sikrer, at politikere og andre beslutningstagere er klar over omkostningerne ved og 
konsekvensen af skolefrafald. Alt for ofte går "udstødelse fra uddannelse" hånd i 
hånd med udstødelse af andre typer (f.eks. social udstødelse, sundhedsproblemer, 
deltagelse i kriminelle aktiviteter, inaktivitet og arbejdsløshed). 

 reducerer fokus på frafaldstilgange, der er afhængige af en lang række projekter, 
som omhandler problemet i beskeden målestok og med kortsigtet finansiering. I 
stedet skal de sikre, at håndteringen af skolefrafald er del af en bestræbelse på at 
forbedre uddannelseskvaliteten for alle kombineret med målrettede foranstaltninger 
for at støtte de mest udsatte. Sådanne strategier skal gælde for skoler med både 
almen uddannelse og erhvervsuddannelse og skal tilpasses lokale, regionale og 
nationale forhold.  

 retter det langsigtede fokus mod forebyggelse og tidlig indgriben, selv om der altid 
er behov for en kombination af forebyggende foranstaltninger og 
reintegrationsforanstaltninger. Forebyggelse kan vise sig at være særligt 
(omkostnings)effektiv, og tidlig intervention er også vigtig, fordi reintegrering kan 
blive progressivt vanskeligere, efterhånden som der går længere og længere tid 
uden tilknytning til skolesystemet. 

 sikrer, at der tages højde for og handles på baggrund af resultaterne af forskning, 
overvågning og evaluering. Effektive frafaldspolitikker er baseret på dokumentation 
af de faktorer, der fører til skolefrafald, samt en forståelse for antallet af personer 
med kort skoleuddannelse og deres profil.  

 sikrer, at drivkraften bag frafaldspolitikker er unges behov snarere end 
institutionelle eller systembaserede behov. Den unge skal være i fokus for den 
fælles vision om, hvordan problemet med skolefrafald løses. Dette kan f.eks. gøres 
ved at sikre, at unge og organisationer/aktører, der arbejder med udsatte unge, 
høres på en meningsfyldt måde om politikker, der påvirker dem. 

   

 Der er også fordele ved at sikre bedre inddragelse af forældre i 
uddannelsesprocessen. Metoder og værktøjer bør deles med skoler om måder, 
hvorpå forældre til udsatte elever kan inddrages og øge deres bevidsthed om 
betydningen af uddannelse. 
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Med hensyn til fordeling af ansvarsområder anbefales det, at 
nationale/regionale(/ lokale) myndigheder: 

 virkeliggør interinstitutionelt og tværfagligt arbejde på nationalt, regionalt og lokalt 
plan. Skolefrafald er en følge af en kombination af faktorer og kan ikke løses af 
uddannelsesmyndighederne alene. Derfor kan interinstitutionelt arbejde være mere 
omkostningseffektivt ved, at man undgår overlapning og dobbelt arbejde, og det 
kan også bidrage til at sikre, at ingen børn/unge falder igennem nettet.  

 overvejer at give det overordnede ansvar for koordinering af arbejdet med at løse 
problemet med skolefrafald til én part. Denne koordinator må imidlertid lægge stor 
vægt på at samarbejde med myndigheder fra uddannelses- og ungdomsområderne, 
det sociale område, sundheds- og beskæftigelsesområderne, og også 
arbejdsmarkedets parter, forældre, ngo'er, ungdomssektoren og de unge selv. 
Stiller finansiering og tid til rådighed, mens interinstitutionelt, tværfagligt arbejde 
endnu ikke er på plads, for at sikre, at en samarbejdsbaseret tilgang er integreret i 
den konventionelle praksis (snarere end i projektaktiviteter). 

 styrker forbindelserne til ungdoms- og studenterorganisationer, ngo'er, der arbejder 
sammen med sårbare grupper, og arbejdsmarkedets parter. Samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter kan øge læringens lydhørhed over for arbejdsmarkedet, 
mens opsøgende arbejde udført af ngo'er, mentorer og lokalsamfundsgrupper kan 
bidrage til at finde frem til og nå de grupper, der er vanskeligst at hjælpe. 
Betydningen af støtte fra ligestillede kan heller ikke undervurderes. Tiltag blandt 
unge og studerende rettet mod unge, der befinder sig i en sammenhæng uden for 
skolen, bør fortsat støttes, men de kan også spille en vigtig rolle ved at støtte 
skolefuldførelsesdagsordenen.  

 når det er hensigtsmæssigt, overvejer at give skoler og lokale partnere større 
selvbestemmelse til at finde deres egne løsninger for at opfylde de behov, som 
unge, der har risiko for at forlade eller allerede har forladt skolen, har. Dette skal 
imidlertid afbalanceres ved hjælp af effektiv overvågning og ansvarlighed.  

Hovedrapporten for denne undersøgelse giver en samlet oversigt over forskellige 
foranstaltninger, som medlemsstaterne har vedtaget for at forholde sig til 
problemet med skolefrafald, og gennemgår deres succes og begrænsninger. Der 
har vist sig en række specifikke områder, som kræver opmærksomhed i forbindelse med 
den praktiske gennemførelse af foranstaltninger til at løse problemet med 
skolefrafald. Vi anbefaler, at nationale/regionale(/ lokale) myndigheder er særligt 
opmærksomme på følgende spørgsmål: 

 Gennemgang af læseplaner på sekundærtrinnet for at sikre, at de er tilstrækkeligt 
tilpasset til den enkelte og giver fleksible læringsforløb og individuelle 
uddannelsesplaner, som opfylder elevernes behov for så vidt angår indhold (både 
akademisk og erhvervsrettet) og læringsmetoder. Sideløbende hermed har lærere 
så behov for at få hensigtsmæssige muligheder for fortsat faglig udvikling for at 
sikre, at de har kompetencerne til at arbejde med nye undervisnings- og 
læringsmetoder. 

 Overveje at give supplerende undervisning (individuel undervisning eller 
undervisning i små grupper) som en måde til at minimere antallet af elever, der skal 
gå et år om og bidrage til at forhindre de enkelte elever i at komme bagud, før disse 
faktorer har en alvorlig indvirkning på deres uddannelsesresultater og øger deres 
risiko for at falde fra. 

 Behovet for at gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er at have et opmuntrende, 
positivt og støttende skolemiljø for at reducere risikoen for skolefrafald. En følelse af 
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at høre til og et læringsforhold mellem lærer og elev, der er baseret på gensidig tillid 
og respekt, er yderst vigtige faktorer for unge.  

 Fremme af bedre indsamling af data om skolefrafald og systemer til at overvåge 
fravær, da de kan bidrage til at udvikle fokuseret politik og fungere som tidlige 
varslingssystemer, der gør det muligt for skoler og myndigheder at gribe ind tidligt 
og dermed mindske risikoen for udstødelse. 

 Behovet for at forbinde uddannelse med arbejdsverdenen, f.eks. via 
erhvervserfaring, vejledning og erhvervsforløb, der er baseret på læring på 
arbejdspladsen. Dette kan øge unges opfattelser af deres uddannelses relevans og 
værdi og forbedre deres beskæftigelsesegnethed.  

 Tilgængeligheden og kvaliteten af rådgivning (psykologisk og følelsesmæssig støtte) 
og erhvervsvejledning i skoler og uddannelsesinstitutioner. 

 Sikre, at lærere, skoleinspektører, rådgivere og andre aktører, der arbejder med 
personer, som måske vil forlade eller har forladt skolen, er tilstrækkeligt uddannet, 
får tilstrækkelig støtte, er tilstrækkeligt motiverede og har tilstrækkelige beføjelser. 
Dette kan gøres ved at: 

 investere i læreruddannelsen – den grundlæggende og den fortsatte 
uddannelse – for at sikre, at lærere og skoleinspektører har færdigheder og 
kompetencer til at tage sig af udsatte unge 

 sikre at lærere og andre aktører anser unge for at være handlekraftige 
personer snarere end ballademagere eller underpræsterende elever 

 fremme høje uddannelsesmæssige forventninger for alle – lærernes 
forventninger bør ikke være forskellige for elever fra udsatte miljøer. 
 

 Betydningen af at sørge for, at børn starter i skolen på lige vilkår ved at forbedre 
adgangen til uddannelse og pasning af høj kvalitet i den tidlige barndom (ECEC). 

 Støtte til elever ved overgange fra et uddannelsesniveau til et andet som en måde 
til at sikre, at disse overgange er problemfri (for at gøre dette er samarbejde og 
kommunikation med andre skoler og myndigheder af afgørende betydning). 

 Sørge for at den støtte, der tilbydes i VET-institutioner, er tilstrækkelig til at opfylde 
de studerendes behov. 

 Behovet for en række reintegrationsforanstaltninger, herunder de foranstaltninger, 
der tilsigter at se på "hele personen" for at tage fat på alle de problemer, som 
personer med komplekse behov, har.  

 

 


