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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. beklager, at skolefrafaldsprocenten i EU for tiden er 14,4 %, og at 17,4 % heraf endda kun 
har afsluttet grundskolen; bemærker, at det i mange år har været et mål for EU og 
medlemsstaterne at nedbringe skolefrafaldet, men at der ikke er gjort tilstrækkelige 
fremskridt, idet skolefrafaldsprocenterne i nogle medlemsstater er over 30 %; bemærker, 
at der er en kolossal forskel på frafaldsprocenten i de forskellige medlemsstater, og at det 
er vanskeligt at sammenligne overordnede vilkår – f.eks. migration og uddannelsesniveau 
i familien – i de forskellige regioner og i medlemsstaterne; påpeger, at disse børn som 
oftest kommer fra hjem med et lavt uddannelsesniveau eller socioøkonomisk dårligt 
stillede hjem, og at det oftere er drenge end piger; efterlyser derfor en stærkere forpligtelse 
fra medlemsstaternes side til at foretage sig noget og en bedre overvågning fra 
Kommissionen side for at sikre sig, at medlemsstaterne udvikler og gennemfører strategier 
til nedbringelse af skolefrafaldet; advarer om, at eventuelle nedskæringer i de offentlige 
udgifter til uddannelsessektoren som følge af den økonomiske krise og gennemførelsen af 
krisepolitikker i medlemsstaterne vil få negative følger, idet de vil medføre en yderligere 
stigning i antallet af elever, der forlader skolen for tidligt, i EU;

2. bemærker, at der blandt romabørn er 20 %, der slet ikke er indskrevet i en skole, og 30 %, 
der forlader skolen for tidligt; understreger, at skolefrafaldet generelt er større blandt 
drenge end blandt piger, men at særlige forhold gør sig gældende i de traditionelle 
romasamfund, hvor skolefrafaldet på grund af traditionen med at indgå ægteskab tidligt er 
større blandt unge piger; bemærker, at dette skolefrafald blandt unge romapiger sker på et 
tidligere tidspunkt (omkring 13-14-årsalderen) end blandt drengene (omkring 14-15-
årsalderen); mener, at der for så vidt angår traditionelle romasamfund er behov for 
supplerende positive foranstaltninger for at bekæmpe skolefrafald, der er en følge af den 
skadelige traditionsmæssige praksis;

3. understreger, at det er af afgørende betydning at nedbringe arbejdsløsheden i EU ved, at 
nye beskæftigelsesmæssige krav opfyldes, og ved at opfordre til at ansætte nye kræfter til 
erstatning af de gamle;

4. mener, at skolefrafald omdanner sig til tab af muligheder for den enkelte og spild af 
socialt og økonomisk potentiale for EU som helhed; gør opmærksom på, at de europæiske 
lande ud over de aktuelle demografiske ændringer ikke har råd til det enorme spild af 
talent, og understreger, at dette bør ses i lyset af, at arbejdsmarkedet og 
konkurrenceniveauet i Europa begge tenderer til at begunstige personer med en 
videregående uddannelse; mener, at en forbedring af uddannelsesresultaterne derfor vil 
bidrage til opnåelsen af målet, for så vidt som et højere kvalifikationsniveau giver 
mulighed for ”intelligent vækst”, og afhjælpning af en af de centrale risikofaktorer i 
forbindelse med arbejdsløshed og fattigdom vil bane vejen for "inklusiv vækst";

5. gør opmærksom på, at en reducering af skolefrafaldet til højst 10 %, hvilket er en 
opfyldelse af et af de overordnede mål i EU 2020-strategien, vil have en effekt i form af 
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nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden og forbedring af beskæftigelsesprocenten, idet 
52 % af de unge, der er droppet ud af skolen, for tiden står uden arbejde, og antallet af 
jobs, der er til rådighed for lavtuddannet og ufaglært arbejdskraft vil falde yderligere i de 
kommende år ifølge videnskabelige skøn; gør opmærksom på, at man alene ved at 
nedbringe frafaldsandelen med blot 1 % vil kunne øge antallet af kvalificerede, potentielle 
arbejdstagere med 500 000;

6. understreger, at det at investere flere penge i at bekæmpe skolefrafaldet på lang sigt kan 
forhindre, at unge bliver afhængige af socialhjælp;

7. understreger vigtigheden af at bekæmpe skolefrafald, ikke mindst i betragtning af de 
demografiske tendenser i EU;

8. gør opmærksom på, at de langsigtede økonomiske og sociale følger af skolefrafald 
indebærer en betydelig fattigdomsrisiko, og at bekæmpelse af skolefrafaldet er en måde at 
forebygge social udstødelse blandt unge på; mener derfor, at en nedbringelse af antallet af 
unge, der forlader skolen for tidligt, er en foranstaltning af central betydning for at nå 
målet, der indgår i strategier på både nationalt og europæiske plan, om at få mindst 20
mio. mennesker ud af gruppen, der har risiko for fattigdom, og opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til ikke at sænke den øvre aldersgrænse for obligatorisk undervisning; 

9. opfordrer derfor medlemsstaterne til hurtigst muligt at udarbejde politikker, der tilskynder 
til at skabe nye jobs baseret på nye kvalifikationer;

10. fremhæver behovet for at tilpasse uddannelsessystemerne til arbejdsmarkedets behov; 
påpeger, at eleverne i betragtning af, at man i fremtiden sjældent vil tilbringe hele ens 
arbejdsliv i en enkelt sektor, er nødt til at tilegne sig en bred vifte af færdigheder såsom 
kreativitet, kreativ tænkning, generelle kvalifikationer og evnen til hurtigt at tilpasse sig 
samt fleksibilitet over for skiftende vilkår og krav;

11. går ind for, at Kommissionen om et års tid og på grundlag af præcise indikatorer skal 
forelægge Parlamentet en oversigt, vurdering og evaluering af de nationale 
reformprogrammer, tillige med resultaterne af overvågning af udviklingen på forskellige 
uddannelsesniveauer i medlemsstaterne, hvori indgår såvel en detaljeret beskrivelse af de 
foranstaltninger, der er iværksat til imødegåelse af arbejdsløshed, f.eks. 
lærlingeuddannelser, programmer for kombinerede arbejds- og studieforløb, 
vejledningsforløb osv., som beskæftigelsesfremskrivninger pr. sektor og pr. 
kvalifikationsniveau, og at Kommissionen også regelmæssigt skal aflægge statusrapporter; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til at gennemføre forskning i, hvilken indflydelse 
de respektive nationale skolesystemer har på skolefrafaldsprocenten; opfordrer til, at 
vurderingen baseres på de specifikke nationale, regionale og lokale karakteristika ved 
skolefrafaldet;

12. mener, at en europæisk ramme for omfattende strategier til løsning af problemet med 
skolefrafald, der samtidig overholder nærhedsprincippet, kunne være en nyttig vejledning 
for medlemsstaterne med hensyn til, hvad der er den rigtige tilgang til opgradering af 
eksisterende politikker og udarbejdelse af de nationale reformprogrammer;

13. bemærker, at problemet med skolefrafald er forskelligt fra land til land og også varierer i 
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regionerne, og at der derfor ikke findes en enkelt løsning, der passer til alle;

14. understreger, at det at udveksle erfaringer og bedste praksis på nationalt plan og på EU-
plan er vigtigt for at kunne bekæmpe skolefrafald effektivt; opfordrer derfor indtrængende 
Kommissionen til både at tilskynde medlemsstaterne til at samarbejde og støtte deres 
strategier gennem udveksling af erfaringer, ekspertise og bedste praksis; støtter Rådets 
henstilling, hvori der foreslås en fælles europæisk ramme for effektive politikker til 
mindskelse af skolefrafald og bl.a. fremsættes den ide, at medlemsstaterne bør vedtage 
sammenhængende nationale strategier til mindskning af skolefrafald senest i 2012; 

15. tilskynder indtrængende medlemsstaterne til at analysere problematikken bag skolefrafald 
til bunds under hensyntagen til databeskyttelsen med henblik på at finde de 
grundlæggende årsager på nationalt, regionalt og lokalt plan og til at udvikle et sæt egnede 
foranstaltninger til forebyggelse, indgreb og kompensation, herunder etablere 
specialiserede institutioner eller støttetjenester til skolerne for anerkendte handicap; 
mener, at strategier til mindskelse af skolefrafald skal baseres på en analyse af de 
specifikke nationale, regionale og lokale aspekter af fænomenet, og at disse data bør 
anvendes til at rette forskningens fokus mod årsagerne til de ekstraordinært store 
skolefrafaldsprocenter hos visse kategorier af unge og i de værst ramte regioner, områder 
og skoler;

16. minder om, at generelle strategier til bekæmpelse af skolefrafald bør indeholde et miks af 
politikker, koordinering mellem forskellige politiksektorer og integrering af 
foranstaltninger i alle politikker, der vedrører børn og unge;

17. opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte såvel programmer til bekæmpelse af 
forskellige former for misbrug og socialt betingede sygdomme som 
forebyggelsesprogrammer til at gøre noget ved forbindelsen mellem den familiemæssige 
situation og det at gå ud af skolen for tidligt;

18. opfordrer medlemsstaterne til med hjælp fra Kommissionen at gøre noget effektivt for 
dels at beskrive fænomenet med unge, der hverken er i beskæftigelse eller under almen 
eller faglig uddannelse, dels at løse de dermed forbundne problemer;

19. hilser forskellige former for fleksibel, behovsbaseret læring på skolerne velkommen og 
understreger, at det især er grund- og gymnasieskolerne, der skal tage disse udfordringer 
op ved, at der gribes ind tidligt, at der knyttes stærkere bånd til skolerne og ved hjælp af 
andre foranstaltninger; er af den opfattelse, at det er nødvendigt, at lærere, 
skolepsykologer, skolesocialrådgivere og alle andre relevante aktører uddannes til dette 
formål, at de nyder godt af uddannelse af høj standard gennem hele deres karriere, således 
at de kan justere deres indsats og dermed tilpasse den til de nye udfordringer, og at de 
inddrages aktivt i planlægningen, organiseringen, gennemførelsen og evalueringen af 
strategier for hjælp til dem, der risikerer at gå ud af skolen for tidligt, eller dem, der 
allerede er gået ud af skolen for tidligt; understreger derfor, at almene 
uddannelsesinstitutioner og erhvervsuddannelsesinstitutioner skal udveksle erfaringer og 
velfungerende praksis samt udvikle effektive måder at støtte elever på, der er i fare for at 
forlade skolen for tidligt;

20. foreslår at udvide muligheden for at gennemføre et praktikantophold i en virksomhed og 
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samtidig fortsat modtage undervisning;

21. mener i forbindelse med livslang læring, at familiens rolle bør anses for at være lige så 
afgørende som lærernes;

22. opfordrer aktører uden for skolen til at etablere netværk for at give skolerne mulighed for 
at hjælpe eleverne bedre og løse en række problemer, som bringer børnene i 
vanskeligheder; 

23. understreger, at medlemsstaterne bør forbedre deres uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemer yderligere for bedre at kunne dække individuelle behov og 
arbejdsmarkedets behov, bl.a. ved at løse problemerne med de grundlæggende 
færdigheder (læse- og regnefærdigheder), fremme erhvervsrettet uddannelse og praktik og 
ved hjælp af foranstaltninger til at lette overgangen mellem skole og arbejdsmarked;

24. opfordrer medlemsstaterne til at tilbyde aktiviteter uden for skoletiden og uden for skolen 
til elever med indlæringsvanskeligheder med henblik på at udvikle basale færdigheder hos 
disse elever i betragtning af det klare behov, der er for disse færdigheder på 
arbejdsmarkedet;

25. fremhæver, at det skal sikres, at beslutninger vedrørende uddannelsespolitik træffes på 
nationalt, regionalt eller lokalt plan;

26. bemærker, at alle børn er ligeværdige ud fra et læringsmæssigt synspunkt og har ret til 
grundlæggende undervisning; understreger derfor, at der skal tages hensyn til elevernes 
personlige situation, f.eks. køn, familieforhold, mindretals- eller migrationsbaggrund, et 
handicap samt deres individuelle indlæringsvanskeligheder (f.eks. vanskeligheder med at 
læse, skrive eller regne), og at disse elever fra begyndelsen skal understøttes målrettet og 
tildeles undervisningshjælp skræddersyet til deres individuelle behov for at undgå, at de 
arver social udstødelse og fattigdomsrisiko, idet man øger deres muligheder for at komme 
ind på arbejdsmarkedet; fremhæver, at børn uden identitetspapirer skal have adgang til 
skolerne; erkender, at integrationspolitiske og undervisningspolitiske reformer ikke kan 
behandles uafhængigt af hinanden; foreslår i lyset heraf integrationspolitikker til at ændre 
den sociale sammensætning på "dårligt stillede" skoler og støtter forskellige former for 
positiv særbehandling, såsom områder med uddannelsesmæssig prioritet og programmer, 
der giver målrettet støtte til skoler i dårligt stillede områder; understreger også, hvad 
mange undersøgelser har vist, at undervisningsinstitutioner med større problemer med 
hensyn til sameksistens og integration blandt eleverne også har større frafaldsprocenter, 
og anerkender derfor behovet for et inkluderende miljø på skolerne; bemærker endvidere, 
at ineffektive politikker til forening af arbejdsliv og familieliv øger antallet af elever, der 
forlader skolen for tidligt eller ikke klarer studierne i almindelighed, og at det er 
nødvendigt at intensivere bestræbelserne på at forbedre politikkerne til forening af 
arbejdsliv og familieliv;

27. gør i denne sammenhæng opmærksom på OECD’s Pisa-undersøgelser, der viser, at 
studerende i uddannelsessystemer med en mindre grad af vertikal og horisontal 
differentiering er mindre tilbøjelige til at gå et år om eller blive bortvist; fremhæver 
OECD's konklusion om, at studerende fra dårligt stillede hjem lider mest under at være 
nødt til at gå et år om eller blive udvist fra skolen; fremhæver OECD’s konklusion om, at 
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tidlig fordeling af elever på de forskellige uddannelsesretninger forstærker 
socioøkonomiske uligheder for så vidt angår uddannelsesmæssige muligheder, uden at det 
har nogen effekt med hensyn til at forbedre det gennemsnitlige resultat i de pågældende 
uddannelsesretninger;

28. henleder i den forbindelse opmærksomheden på OECD’s konklusion om, at skoleskift på 
grund af dårlige præstationer, adfærdsproblemer eller særlige indlæringsbehov og 
opdeling af eleverne efter deres evner i alle fag påvirker skolesystemets resultater negativt 
i Pisa-undersøgelsen;

29. påpeger i denne sammenhæng, at socioøkonomisk dårligt stillede elever ifølge OECD ofte 
er dobbelt forfordelte, fordi de går på skoler, der på flere måder er socioøkonomisk dårligt 
stillede og har færre og mindre velkvalificerede lærere;

30. bemærker, at drenge oftere forlader skolen tidligt, og at man risikerer at skabe en lavere
klasse af unge, arbejdsløse mænd med ringe eller ingen uddannelse og dårlige muligheder 
for at blive en del af arbejdsmarkedet og samfundet generelt; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at rette særlig opmærksomhed mod drenge, der har svært ved at 
tilpasse sig skolemiljøet, og opfordrer medlemsstaterne til ikke at sænke den obligatoriske 
skolealder;

31. understreger, at de højeste reintegrationsprocentsatser opnås ved hjælp af programmer, der 
er rettet mod de individuelle behov hos elever, der forlader skolen for tidligt; opfordrer 
institutionerne til at respektere disse enkeltpersoners behov og rettigheder i forbindelse 
med udvikling af programmer til dem;

32. understreger, at der skal tages hensyn til, at der er flere drenge end piger, der forlader
skolen for tidligt, og at der derfor er behov for flere foranstaltninger for drenge på dette 
område for at forbedre deres muligheder på arbejdsmarkedet;

33. opfordrer til ved hjælp af særlig, individuel erhvervsorienterende rådgivning at gøre det 
nemmere for unge, der dropper ud af skolen, at komme ud i erhvervslivet, til ved hjælp af 
skræddersyede tilbud at gøre det muligt for dem at tilegne sig arbejdsrelaterede 
færdigheder og kvalifikationer og udvikle sociale kompetencer med henblik på at forbedre 
deres ansættelsesmuligheder og sociale inklusion samt til at lade omskolingsmuligheder 
og meritoverførselsordninger komme dem til gode; understreger, at elever fra familier 
uden papirer skal have ret til at gå i skole;

34. understreger, at der er behov for at organisere aktiviteter på lokalt plan for at tilskynde 
folk til at vende tilbage til skolebænken og for at fremme et positivt miljø for dem, som er 
gået ud af skolen tidligt og ønsker at vende tilbage;

35. minder om, at der er flere tilfælde af kortvarige og usikre arbejdsforhold blandt personer 
med lavt uddannelsesniveau, og opfordrer i lyset heraf Kommissionen til at sikre, at 
bestræbelserne på at gøre det muligt for personer, der er gået ud af skolen tidligt, at 
komme tilbage på arbejdsmarkedet ubetinget ledsages af yderligere erhvervsrettede 
uddannelsesprogrammer med henblik på at forbedre disse personers fremtidige 
ansættelsesmuligheder;
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36. fremhæver, at investering i omskoling og modernisering af erhvervsuddannelseskurser er 
af væsentlig betydning for at hjælpe folk, der er gået ud af skolen tidligt, med at blive 
integreret på arbejdsmarkedet;

37. fremhæver behovet for, at professionelle i uddannelsessektoren i samarbejde med 
elevernes forældre og specialister gør en aktiv indsats og iværksætter initiativer med 
henblik på at reducere trusler, vold samt socialt baseret og racebaseret racisme i skolerne, 
der medfører marginalisering af eleverne og dermed skaber forudsætningerne for, at de 
forlader skolen for tidligt; 

38. opfordrer medlemsstaterne til at udbrede second chance-skoler og styrke deres 
undervisningsplaner og deres materialer og tekniske udstyr såvel som kvalifikationerne 
hos underviserne, idet disse skoler viser sig som et vigtigt redskab til reintegration af 
personer, der er faldet igennem maskerne i det formelle undervisningssystems net; 

39. fremhæver behovet for at opgradere de færdigheder, der opnås ved teknisk 
erhvervsmæssig uddannelse, og for mere effektivt at skabe et match mellem den 
specialisering, der tilbydes, og arbejdsmarkedets krav, da det at skabe sammenhæng 
mellem uddannelse og arbejde er en integrerende del af løsningen på problemerne med 
skolefrafald; 

40. bemærker, at en effektiv politik til håndtering af fænomenet skolefrafald bør omfatte alle 
undervisningsniveauer, bør følges op og bør udarbejdes på grundlag af lokale, regionale 
og individuelle kriterier på tre områder, nemlig forebyggelse, indgreb og kompensation;

41. går inden for rammerne af EU-budgettet for 2012 ind for det foreslåede pilotprojekt 
vedrørende ungdom med det formål at skabe en garanti for integrering af unge og navnlig 
unge, der er droppet ud af skolen, i arbejdsmarkedet;

42. understreger behovet for at analysere fænomenet med at tage et skoleår om og dets 
indvirkning på skolefrafaldet, og fremhæver i den forbindelse betydningen af individuelle 
programmer for den enkelte elev;

43. mener, at det for at bekæmpe skolefrafaldet er nødvendigt at koble uddannelsespolitikker 
sammen med politikker, hvis formål er at fremme et økonomisk opsving og dermed skabe 
varige jobs og hindre skolefrafald, kortvarige og usikre ansættelsesforhold samt 
acceleration af hjerneflugten;

44. går ind for målrettet, effektiv og sammenhængende anvendelse af strukturfondene, navnlig 
Den Europæiske Socialfond (ESF), til fuld gennemførelse af EU’s ungdomsstrategier, især
til fordel for unge, der dropper ud af skolen, med henblik på at fremme social inklusion inden 
for rammerne af specifikke programmer i hver enkelt medlemsstat, sikre kvalitetsundervisning 
for alle og undgå skolefrafald og skulkeri;

45. anbefaler, at oplæring i nye informations- og kommunikationsteknologier samt 
sprogteknologier bør påbegyndes i en tidlig alder, da disse er særlig nyttige 
kommunikationsmidler, som unge mennesker har evnen til at lære hurtigt;

46. understreger, at elever, der forlader skolen for tidligt, også bør få adgang til EU-midler og 
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mobilitetsprogrammer, uanset at de har status som stående uden for et formelt 
uddannelsesforløb; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at holde øje med, om 
disse programmer også benyttes af elever, der forlader skolen for tidligt, og af de 
organisationer, der arbejder med disse elever.
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