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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om løsning af problemet med elever, der forlader skolen for tidligt
(2011/2088(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til artikel 14 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder, særlig artikel 23, 28 og 29,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/2006/EF af 
15. november 2006 om et handlingsprogram for livslang læring1,

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Løsning af problemet med elever, 
der forlader skolen for tidligt: Et vigtigt bidrag til dagsordenen for Europa 2020 
(KOM(2011) 0018)

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådets henstilling om politikker, som skal 
mindske antallet af elever, der forlader skolen for tidligt (KOM(2011)0019),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om førskoleundervisning og 
børnepasningsordninger: at give alle vores børn den bedste start i verden af i morgen 
(KOM(2011)0066),

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Unge på vej: Et initiativ om 
udnyttelse af unges mulighed for at fremme en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i 
Den Europæiske Union” (KOM(2010)0477),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om effektivitet og lige muligheder for alle i de 
europæiske uddannelsessystemer (KOM(2006)0481),

– der henviser til Rådets konklusioner af 11. maj 2010 om den sociale dimension af 
uddannelse2,

– der henviser til Rådets konklusioner af 26. november 2009 om uddannelse af børn med 
indvandrerbaggrund3,

– der henviser til Rådets konklusioner af 12. maj 2009 om en strategiramme for det 
europæiske samarbejde på uddannelsesområdet ("ET 2020")4,

– der henviser til konklusionerne vedtaget af Rådet og repræsentanterne for 

                                               
1 EUT L 327 af 24.11.2006, s. 45.
2 EUT C 135 af 26.5.2010, s. 2.
3 EUT C 301 af 11.12.09, s. 5.
4 EUT C 119 af 28.5.2009, s. 2. 
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medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 21. november 2008, om forberedelse 
af unge til det 21. århundrede: En dagsorden for det europæiske samarbejde på 
skoleområdet1,

– der henviser til sin beslutning af 12. maj 2011 om indlæring i tidlig alder i Den 
Europæiske Union2,

– der henviser til sin beslutning af 23. september 2008 om forbedring af læreruddannelsens 
kvalitet3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at unge mennesker for at kunne deltage fuldt ud i samfundet må besidde 
bred viden og grundlæggende færdigheder, f.eks. effektiv kommunikation, 
problemløsning og evnen til kritisk at evaluere oplysninger,

B. der henviser til, at andelen af elever, der forlader skolen for tidligt (skolefrafald) varierer 
meget mellem EU-medlemsstaterne samt mellem byer og regioner og påvirkes af en lang 
række komplekse faktorer,

C. der henviser til, at et af de fem overordnede mål under Europa-2020 er at reducere andelen 
af unge, der forlader skolen tidligt, til under 10 % og øge andelen af unge, der får en 
højere uddannelse, til mindst 40 %,

D. der henviser til, at medlemsstaterne tidligere var blevet enige om 10 %-målet i 2003, men 
at kun syv af dem nåede dette benchmark, og at den gennemsnitlige andel af elever, der 
forlader skolen for tidligt, i 2009 lå på 14,4 %,

E. der henviser til, at 24,1 % af alle 15-årige i medlemsstaterne har dårlige resultater i læse-
og skrivefærdighed, 

F. der henviser til, at skolefrafaldet har alvorlige konsekvenser ikke alene for EU’s 
økonomiske vækst, det europæiske vidensgrundlag og den sociale stabilitet, men også for 
unge menneskers karriereforløb og velfærd, idet mangel på uddannelse også er en central 
årsag til fattigdom,

G. der henviser til, at skolefrafald bidrager afgørende til social eksklusion senere i livet,

Karakteristik af skolefrafald

1. understreger, at grundlaget for et barns fremtidige uddannelsesforløb lægges i den tidlige 
barndom, og gentager opfordringen i sin beslutning om indlæring i tidlig alder i Den 
Europæiske Union til, at der på europæisk plan udvikles rammebestemmelser for 
førskoleundervisning og børnepasningsordninger;  

                                               
1 EUT C 319 af 13.12.2008, s. 20.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0231.
3 EUT C 8 E af 14.1.2010, s. 12.
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2. noterer sig, at skolefrafald er særlig udtalt blandt børn fra fattig og dårligt stillet baggrund 
og børn fra indvandrerfamilier;

3. er opmærksom på eksistensen af en afsmitning fra den ene generation til den anden, dvs. 
den stærke tendens til, at børn af forældre, der forlod skolen for tidligt, selv forlader 
skolen for tidligt;  understreger familiestrukturens meget store betydning for børns evne til 
at klare sig godt i skolen;

4. understreger, at skolefrafaldet er større blandt drenge end blandt piger;

5. erindrer om, at skolefrafald kan indvirke negativt på adgangen til livslang læring af høj 
kvalitet; 

Behov for en personorienteret tilgang 

6. fremhæver, at det for skabelsen af et lige samfund er af vital betydning, at mennesker fra 
alle samfundslag får lige muligheder for uddannelse; 

7. efterlyser en personorienteret og inklusiv tilgang til uddannelse, som om nødvendigt 
omfatter målrettet støtte;

8. foreslår, at alle sekundærskoler opretter en rådgivningstjeneste, der giver elever med 
personlige problemer mulighed for at få snakket dem igennem i al fortrolighed; 
understreger, at rådgivningspersonalet skal have den fornødne uddannelse;

9. opfordrer til en mere praktisk tilgang til læring og foreslår, at der indføres mekanismer for 
tidlig varsling og opfølgningsprocedurer for at forhindre problemerne i at eskalere; 
påpeger, at tovejskommunikation og tættere samarbejde mellem skoler og forældre er af 
afgørende betydning for at opnå dette; 

10. opfordrer til bedre ordninger for karriererådgivning og erhvervserfaring i skolerne, så 
arbejdsverdenen gøres mere gennemskuelig for eleverne, og de motiveres til at sætte sig 
realistiske mål;

11. foreslår, at der i skolerne indføres mentorordninger, så eleverne kan få kontakt med 
præstationsdygtige personer, især hvis de tidligere havde frekventeret deres 
uddannelsesinstitution;

12. bemærker, at finansielt pres på dårligt stillede familier kan tvinge elever til at forlade 
skolen tidligt for at træde ind på arbejdsmarkedet; opfordrer medlemsstaterne til at 
overveje at indføre et system for behovsvurderet finansiel støtte til dem, der har brug for 
det;

13. foreslår, at der indføres andre omfordelingsordninger, som f.eks. gratis skolemåltider og 
skolebøger til dårligt stillede grupper, så virkningen af social ulighed kan reduceres og 
skolefrafaldet gøres mindst muligt;

14. understreger den afgørende betydning af statslige skolesystemer af højeste kvalitet; 

Ansvarsdeling 
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15. understreger, at en lang række samfundsaktører har medansvar for, at børn forlader skolen 
for tidligt, herunder ikke alene forældre og skoler, men også lokale myndigheder, og 
opfordrer til et tættere samarbejde mellem alle disse aktører samt med de lokale sundheds-
og socialtjenester; bemærker, at en fælles indsats kan udgøre en effektiv hjælp for det 
enkelte menneske til at overvinde en række hindringer for uddannelsesmæssig succes og 
beskæftigelse; 

16. anerkender, hvor vanskeligt det kan være at kortlægge de forskellige samfundssektorers 
bidrag i medlemsstaterne; understreger behovet for en bedre koordination på EU-niveau 
mellem disse forskellige tjenester samt en bedre koordination inden for medlemsstaterne; 

17. opfordrer medlemsstaterne til at investere i kvalificeret og veluddannet personale på både 
førskoleniveau og inden for den obligatoriske skoleuddannelse; foreslår, at der i skolerne 
ansættes lærerassistenter til at arbejde med elever med problemer og bistå klasselærerne i 
deres arbejde;

18. bemærker, at eleverne bør gøres opmærksomme på de karrieremuligheder, der står åbne 
for dem, og foreslår, at skolerne indgår partnerskab med lokale virksomheder og 
organisationer, så eleverne kan møde erhvervsudøvere fra forskellige områder;

19. understreger, hvor vigtigt en rimelig gruppestørrelse og et stimulerende læringsmiljø er 
for unge mennesker;

Utraditionel læring

20. anerkender alles ret til livslang læring, hvilket ikke alene omfatter formel, men også ikke-
formel og uformel uddannelse;

21. understreger, hvor vigtigt det er for elever at have adgang til varierede uddannelsesforløb, 
der kombinerer akademisk og erhvervsfaglig uddannelse, og opfordrer skolerne til om 
muligt at tilpasse uddannelsesprogrammerne til behovene på arbejdsmarkedet;

22. opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at forbedre de erhvervsfaglige 
kvalifikationers status, så de for alle typer elever vil kunne opfattes som en værdig 
valgmulighed; 

23. understreger, at princippet om at “lære at lære” bør indtage en central plads i alle 
skolernes læseplaner; bemærker, hvor vigtigt dette er for at inddrage flere unge mennesker 
i læreprocessen; 

”Ny chance”-løsninger

24. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle muligheden for at genoptage unge, der forlader 
skolen for tidligt, i skolesystemer, som f.eks. gennem ”ny chance”-skoler; 

25. opfordrer arbejdsgiverne til, hvor dette er muligt, at anerkende og støtte retten til for unge 
mennesker uden gymnasiale uddannelseskvalifikationer at få arbejdsfrihed til at studere 
og uddanne sig;

EU-politikker
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26. udtrykker tilfredshed med Kommissionens forslag til en henstilling fra Rådet om 
politikker til reducering af skolefrafald, hvori der stilles forslag til en ramme for 
omfattende politiktiltag på dette område; 

27. bemærker imidlertid, at der for at kunne analysere de underliggende årsager til 
skolefrafald er behov for mere omfattende, konsekvente og sammenhængende data fra 
medlemsstaterne;

28. opfordrer til, at der bevilges flere midler til EU’s program for livslang læring, som øger 
mobiliteten af elever og lærere, styrker udvekslingen af bedste praksis og bidrager til en 
forbedring af undervisnings- og læringsmetoderne;

o

o o

29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Indledning

Unge, der forlader skolen for tidligt (skolefrafald) er et kompleks fænomen og en stor udfordring for 
EU. EU er derfor begyndt at iværksætte adskillige foranstaltninger og værktøjer for bedre at kunne 
støtte medlemsstaterne med at udvikle effektive nationale politikker.  Disse omfatter Kommissionens 
meddelelse med titlen "Løsning af problemet med elever, der forlader skolen for tidligt”, et nyt 
forslag til henstilling fra Rådet om politikker, som skal mindske antallet af elever, der forlader skolen 
for tidligt, og Kommissionens flagskibsinitiativ "Unge på vej”.

Herudover fastsættes der i Europa 2020-strategien 6 overordnede mål for medlemsstaterne, hvoraf et 
går ud på at reducere skolefrafaldet til 10 % i 2020. Medlemsstaterne var allerede i 2003 nået til 
enighed om10 %-målet, men det lykkedes kun 7 af dem af nå benchmarket. I 2009 lå 
skolefrafaldsprocenten for alle 18-24-årige i Europa på 14,4 %.

De fleste EU-lande har i det mindste gjort visse fremskridt, hvad angår reduceringen af antallet af 
unge, der forlader skolen for tidligt eller med ringe kvalifikationer, og der er sket en klar og positiv 
ændring af den måde, de griber skolefrafaldsproblemet an på. Ikke desto mindre argumenteres der i 
denne betænkning for det synspunkt, at der skal gøres meget mere.

Hvem er de unge, der forlader skolen for tidligt?

For at finde frem til, hvem der allerede befinder sig i gruppen af unge, der forlader skolen for tidligt, 
og hvem der potentielt kan tænkes at forlade skolen for tidligt, er det yderst vigtig at få defineret 
begrebet skolefrafald. Der findes dog ingen overordnet definition heraf, som uden videre kan 
anvendes på alle EU’s medlemslande, organisationer og enkeltpersoner. I sin meddelelse om løsning 
af problemet med elever, der forlader skolen for tidligt, henviser Kommissionen til unge, der forlader 
skolen for tidligt, som unge i alderen 18 til 24, der har forladt uddannelsessystemet på 
folkeskoleniveau eller lavere.   For at skabe konsekvens og af klarhedshensyn vil Kommissionens 
definition af begrebet blive anvendt hele vejen gennem denne betænkning. 

Der findes ingen typisk gruppe af unge, der forlader skolen for tidligt, og der findes heller ingen 
standardindikator for personer, som med større sandsynlighed kan forventes at forlade skolen for 
tidligt. Unge, der forlader skolen for tidligt, udgør en meget forskelligartet gruppe, og det er ikke 
dem alle, der forlader skolen af negative grunde. Ikke desto mindre anføres det i denne betænkning, 
at visse grupper må anses for at være mere udsatte end andre.

Ringe præstationer er en indikator for skolefrafald. I de tidlige skoleår er forskellen mellem elevernes 
uddannelsesresultater mindre udtalte. Efterhånden som disse forskelle på senere stadier i deres 
uddannelse bliver mere udtalte, vil elever med problemer i visse tilfælde blive mindre motiverede for 
at blive i skolen. Elever med gode akademiske resultater vil derimod have en tendens til at blive i 
skolen uafhængigt af udefra kommende faktorer eller omstændigheder.

Det er især vigtigt ikke at betragte dårlige resultater isoleret, eftersom dette er snævert knyttet til 
andre faktorer, som f.eks. fattigdom, misbrug og familiebaggrund. Undersøgelser har f.eks. vist, at 
elever med forældre med ringe kvalifikationer eller ufaglært arbejde er mere udsatte for at forlade 
skolen for tidligt. Giver familien stabile omgivelser, som børn kan vokse, lære og udvikle sig i, er der 
større sandsynlighed for, at eleverne fortsætter i skolen. Omvendt i de tilfælde, hvor familien ikke 
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opmuntrer de unge og ikke støtter dem i deres læring, øges sandsynligheden for skolefrafald.

Der kan identificeres andre klare fællestræk mellem unge, der forlader skolen for tidligt, f.eks. 
regionale forskelle i skolefrafaldsprocenter og forskelle mellem land og by. Skolefrafaldsprocenten 
er også meget store blandt etniske minoriteter og indvandrergrupper, især romaer. Hertil kommer, at 
skolefrafaldet har vist sig at være kønsbetinget, hvor pigerne er mindre tilbøjelige til at forlade skolen 
for tidligt end drenge (henholdsvis 13 % og 17 %).

Konsekvenserne af skolefrafald

Høje skolefrafaldsprocenter har alvorlige sociale og økonomiske følger. Skolefrafald indvirker 
negativt på økonomisk vækst og trækker økonomisk og social ustabilitet med sig. Det er derfor at 
afgørende betydning for medlemsstaternes fremtidig økonomiske og sociale udvikling, at der gribes 
ind for at beskytte de unges energi og udvikle deres evner. Det menes, at en sænkelse af 
skolefrafaldet i Europa med kun 1 % vil kunne give næsten en halv million flere kvalificerede unge 
mennesker hvert år. 

Det er blevet påvist, at livstidsindkomsten for dem, der forlader skolen på folkeskoleniveau, ligger 
væsentligt under den, som andre unge, der forlader skolen med en højere sekundæruddannelse, har.
Uddannelseskvalifikationer (eller mangel på same) er en vigtig indikator for fattigdom. Eftersom 
unge, der forlader skolen for tidligt, afslutter skolen med færre færdigheder end dem, som fortsætter, 
har de væsentlig færre valgmuligheder, når de skal ind på arbejdsmarkedet, og de ender ofte med at 
tage lavt betalte usikre jobs med ringe mulighed for udvikling. Forebyggelse af skolefrafald giver 
derfor mulighed for at bryde cirklen med fattigdom generationerne imellem og at forbedre den 
generelle økonomiske vækst.

Skolefrafald har også mere umiddelbare indbyrdes sammenhængende samfundsmæssige 
konsekvenser, da det er forbundet med antisocial opførsel, teenagegraviditet og stofmisbrug.

Denne betænkning fastslår, at der ikke findes nogen universalløsning på skolefrafaldsproblemet. Det 
er et komplekst emne, som må gribes an ved hjælp af en række forskellige indgreb og initiativer. 
Ingen enkeltforanstaltning kan blive effektiv, medmindre den suppleres af andre foranstaltninger.

Behovet for en personorienteret tilgang

Mange aktører vil kunne inddrages i arbejdet med eller tvinges til at forholde sig til skolefrafald, men 
synsvinklen vil formentlig være forskellig alt efter, om det drejer sig om eleverne, deres skolelærere, 
deres forældre eller andre, som interesserer sig derfor. Det understreges i denne betænkning, at 
elevens perspektiv og interesser må have forrang, når der skal fastlægges foranstaltninger til 
bekæmpelse af skolefrafald.

Indgrebene bør tage hensyn til den enkelte persons sammensatte behov. Mange unge vælger at 
forlade den almindelige skoleuddannelse af personlige årsager, som f.eks. mobning i skolen, mens 
andre kan lide under sociale vanskeligheder som stofmisbrug eller hjemløshed. Det foreslås i denne 
betænkning, at alle sekundærskoler opretter en rådgivningstjeneste, der giver elever med personlige 
vanskeligheder mulighed for at få snakket dem igennem i al fortrolighed. Skoler er ikke bare 
uddannelsesinstitutioner. De har også pligt til at udvise omsorg. Anerkendelse af denne 
støttefunktion kan udgøre et skridt i retning af håndteringen af skolefrafald.
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Udover at skulle håndtere personlige vanskeligheder kan arbejdsverdenen virke overvældende på 
eleverne. Det foreslås derfor i denne betænkning, at der oprettes elevcentrerede støttenetværker til at 
yde karrierevejledning og rådgivning, inklusive fastsættelse af mål, jobtræning og rådgivning. Dette 
vil ikke alene gøre arbejdsverdenen mere gennemskuelig for eleverne, men også motivere dem til at 
sætte sig mål og arbejde for at nå dem. Et godt eksempel på dette kommer fra Det Forenede 
Kongeride, hvor en meget succesrig ”Connexions Service” blev oprettet i 2001. Formålet med denne 
organisation, som kombinerer ungdomstjenester og en karrieretjeneste, er at yde individuel 
rådgivning og støtte til unge mennesker. Den har indført en række nyskabelser i indfaldsvinklen til 
unge mennesker, navnlig en udbredt brug af onlinetjenester.

Denne betænkning gør det klart, at processen med at få desillusionerede unge tilbage i uddannelse 
må indledes så tidligt som muligt. Skulkeri, adfærdsvanskeligheder og andre problemer skal tages op, 
så snart de opstår. Disse problemer må ikke undervurderes eller ignoreres.

Skolereformer

I visse tilfælde beslutter unge mennesker at trække sig ud af uddannelsessystemet, fordi de ikke 
finder læseplanerne interessante eller relevante for deres liv. Enhver elev er unik og reagerer ikke på 
samme måde over for de samme undervisningsmetoder. Denne betænkning opfordrer derfor skolerne 
til at bevæge sig væk fra de traditionelle prøver, hvor elevens fremtid afhænger af præstationen på en 
enkelt dag, og finde frem til måder, hvor der kan foretages løbende evaluering.

Det er klart, at ikke alle unge mennesker tiltrækkes af de mere traditionelle akademiske emner og 
kvalifikationer, og de, der mangler interesse i det traditionelle skolepensum, har vist sig at have 
større risiko for at falde fra. For at bekæmpe dette bør medlemsstaterne træffe foranstaltninger til at 
innovere og diversificere de nationale læseplaner ved at udvide de forskellige 
uddannelsesmuligheder, der står til rådighed for eleverne. Der er behov for strukturelle reformer for 
at give unge mennesker de færdigheder og den uddannelse, de har brug for til gnidningsløst at 
komme ud på arbejdsmarkedet. Disse omfatter problemløsning, kritisk vurdering af information og 
effektiv kommunikation. En mulighed, som allerede er blevet afprøvet i Spanien, går ud på at styrke 
forbindelser og partnerskabsaftaler mellem skoler og lokale virksomheder. Sådanne ordninger, som 
giver eleverne en forsmag på arbejdslivet, kan også hjælpe dem til at orientere sig og motivere dem 
til at arbejde hårdere.

Det er af afgørende betydning, at skolerne fremmer elevernes mobilitet mellem forskellige 
uddannelsesretninger, som f.eks. akademiske, faglige eller lignende. Ved at give eleverne større 
valgmuligheder i skolen øges deres motivation for at blive, men den derved opnåede bredere viden 
og grundlæggende færdigheder vil også hjælpe dem, når de senere skal søge arbejde. Ordføreren 
mener, at princippet om at “lære at lære” bør indtage en central plads i enhver skolepolitik og alle 
skolernes læseplaner;

Det henstilles også til skolerne, at de arbejder på at forbedre elev-lærer-kvotienterne, især når det 
drejer sig om elever med ringere uddannelsesevner. Små klassekvotienter for elever med særlige 
uddannelsebehov eller adfærdsvanskeligheder kan indvirke positivt på skolefrafaldsprocenten. Det 
kræver ofte, at der anvendes lærerassistenter, som arbejder sammen med klasselæreren. Det er i flere 
EU-lande blevet særdeles populært at bruge lærerassistenter, da det tillader større opmærksom over 
for elever, der har brug for særlig hjælp, og frigiver tid for klasselæreren til at arbejde med andre 
elever.
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Endelig gælder det, således som ordføreren også har understreget i sin betænkning om indlæring i 
tidlig alder i Den Europæiske Union, at det for at bekæmpe skolefrafald er afgørende, at der sørges 
for førskoleundervisning og børnepasningsordninger af høj kvalitet for børn fra 0 til 6 år.   Børns 
tidlige læring udgør grundlaget for succesrig livslang læring, og en investering i 
førskoleundervisning og børnepasningsordninger kaster mere af sig end en investering på et hvilket 
som helst andet stadie i uddannelsesforløbet.

Forbindelser til forældre og til samfundet

Skoler er ikke bare organer med ansvar for gennemførelsen af politikker og programmer til 
forebyggelse af skolefrafald. Der argumenteres i denne betænkning for, at ansvaret også strækker sig 
til lokalsamfundet. Der skal være klare forbindelser mellem social- og velfærdstjenesterne, ngo’er, 
private organisationer, skoler og forældre og sammenfald mellem politik på nationalt plan og lokale 
små løsningsmodeller. Ved at etablere et netværk bestående af aktører fra forskellige 
samfundsområder bliver det nemmere for den enkelte person at overvinde flere forskellige hindringer 
for uddannelse. Forældre, navnlig til børn med handicap, bør ligeledes anerkendes som kvalificerede 
partnere, som kan arbejde sammen med lærerne.  Alle forældre bør gives mulighed for at deltage 
fuldt ud i deres børns skoleuddannelse.

I Det Forenede Kongerige har frivillige og samfundsmæssige sektorer haft særlig held med at øge 
fastholdelsen af farvede unge og unge med etnisk minoritetsbaggrund. Lokale initiativer benytter ofte 
innovative og alternative metoder til at motivere uengagerede unge på, f.eks. gennem musik, drama, 
dans og sport.

”Ny chance”-løsninger

For de unge, der forlader skolen for tidligt, er der brug for en ordning, der gør det muligt at 
genindsluse dem i uddannelsessystemet. En løsning kan bestå i at opfordre medlemsstaterne til at 
oprette “ny chance”-skoler eller "alternative” skoler. Disse må være forstående over for behovene 
hos den enkelte person, hvoraf mange vil være droppet ud i deres yngre år efter at være blevet skuffet 
af uddannelsessystemet. De må også være fleksible, så det bliver muligt for den enkelte at tilpasse 
sine uddannelsesforpligtelser til de arbejdsmæssige og familiemæssige forpligtelser.

Mens forebyggelsen af skolefrafald i første omgang vil være mere effektiv på lang sigt, bør “ny
chance”-løsningerne ikke desto mindre fortsat indgå som integreret del af medlemsstaternes 
strategier for håndteringen af skolefrafald.


