
  

Uddannelsesniveauet i Ringsted stiger 
De unge i Ringsted er godt på vej til at nå regerin gens mål for, hvor mange 
unge der skal tage en ungdomsuddannelse eller en vi deregående uddan-
nelse. Det viser de seneste prognoser fra Undervisn ingsministeriet. 

Efter flere års debat om problemerne med at få de unge til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse og få flere til at tage en videregående uddannelse, viser 
nye tal fra Undervisningsministeriet, at Ringsted Kommune nu for alvor er på ret-
te vej. 

De nyeste tal fra Undervisningsministeriets såkaldte profilmodel viser en klar 
stigning fra 2008 til 2009 i, hvor mange af en ungdomsårgang i Ringsted der for-
ventes at gennemføre en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse 
25 år efter, at de har afsluttet 9. klasse. 

Ifølge prognosen er antallet af unge, der vil have gennemført en ungdomsuddan-
nelse, steget fra knap 77 % i 2008 til godt 83 % i 2009. For de videregående ud-
dannelsers vedkommende er stigningen endnu mere markant. Her er antallet af 
unge, der forventes at gennemføre en videregående uddannelse, steget fra knap 
41 % i 2008 til knap 50 % i 2009. 

- Det er meget glædeligt, at der er sket så stor en stigning i antallet af unge fra 
Ringsted, som forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse eller en videre-
gående uddannelse. Vi har længe haltet lidt bagefter på dette område i Ringsted, 
men nu ser det ud til, at vi har fået brudt kurven med meget flotte stigninger det 
seneste år. Og det er glædeligt, fordi det at tage en ungdomsuddannelse og en 
videregående uddannelse er ensbetydende med rigtig gode fremtidsmuligheder 
for hver enkelt ung i Ringsted, siger formanden for Ringsted Kommunes ar-
bejdsmarkedsudvalg Britta Nielsen. 

Regeringens målsætning er at 95 % af den tilsvarende årgang i 2015 vil gennem-
føre en ungdomsuddannelse. Målet for de videregående uddannelser er 50 %. 
Fortsætter tendensen de kommende tre år, vil Ringsted Kommune være meget 
tæt på at have opfyldt 95 % målsætningen i 2015. Stigningen i gennemførelses-
procenten for de videregående uddannelsers vedkommende betyder, at Ringsted 
allerede nu stort set har nået 50 % målsætningen. 
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Mange årsager til stigning 

Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Vestsjælland Jacob Mortensen 
ser flere årsager til den positive tendens: 

• Ungdommens Uddannelsesvejledning og Ringsted Kommune arbejder 
tæt sammen med ungdomsuddannelsesinstitutionerne, produktionsskolen 
og erhvervslivet med henblik på at få de unge til at gennemføre en ud-
dannelse. Et samarbejde der gennem årene er blevet tættere, og som er 
blevet yderligere fokuseret af, at Ringsted Kommune har etableret Unge-
enheden for alle unge mellem 16 og 25 år. 

• Den økonomiske krise bevirker, at flere unge søger ind på uddannelserne 
for at sikre sig en faglært uddannelse og stå bedre på arbejdsmarkedet. 

• Udviklingen af Campus Ringsted med styrkelsen af de gymnasiale mulig-
heder i Ringsted, hvad angår STX på Ringsted Gymnasium, HHX og HTX 
på ZBC og HF på VUC spiller også en væsentlig rolle. 

• Der har været en stigning af søgningen til de gymnasiale uddannelser si-
den 2008, hvilket specielt slår igennem på de videregående uddannelsers 
område. 

• Endelig vil den øgede fokus på mulighederne indenfor den erhvervsfagli-
ge grunduddannelse have en positiv effekt i forhold til de unge, der ikke 
kan tage en fuld erhvervsuddannelse. 

 

Jacob Mortensen peger dog på, at der fortsat er udfordringer. Der har siden 2001 
har været et konstant fald i gennemførslen af erhvervsuddannelserne Det er et 
væsentligt samfundsproblem, da tendensen er generel på landsplan. Konse-
kvenserne er færre faglærte, og det sammenholdt med, at der bliver færre i den 
arbejdsduelige alder, betyder at Danmark vil mangle arbejdskraft til helt essentiel-
le samfundsopgaver i de kommende år. 

Britta Nielsen understreger, at frafaldet fra erhvervsuddannelserne har stor bevå-
genhed i Ringsted Kommune, og at det kræver en særlig indsats fra såvel offent-
lig som privat side. Løsningen skal findes - understreger hun - i et tæt og forplig-
tigende samarbejde mellem kommunen, erhvervslivet og uddannelsesinstitutio-
nerne – et samarbejde med en klar målsætning om uddannelse og beskæftigelse 
til alle.  

- Men alt i alt må vi virkelig glæde os over, at Ringsted er på rette vej, og at det 
tætte samarbejde med alle væsentlige interessenter fremover vil være med til at 
fastholde flere unge i uddannelsessystemet, slutter Britta Nielsen. 

 

 


