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Brug for flere nyuddannede i det offentlige 
 

Teknisk Landsforbund ser med bekymring på den høje ledighed blandt 
nyuddannede. Det er en både menneskelig og samfundsmæssig katastrofe, 
når en nyuddannet ikke kan finde job. Det unge menneske står med en 
masse viden og gå-på-mod, men intet job. Samfundet har lagt megen energi 
i at uddanne de unge, men må nu se værdifuld viden gå tabt. Vi risikerer at 
tabe en generation på gulvet, og det har vi ikke råd til. Hverken menneskeligt 
eller økonomisk. 

Især inden for det offentlige har nyuddannede fra erhvervsrettede 
uddannelser svært ved at trænge igennem til et job. Selvom en stilling 
tidligere har været besat af f.eks. en tekniker, er det langt fra sikkert, det er 
en nyuddannet tekniker, der overtager jobbet. Men der er gode grunde til, at 
vi har de erhvervsrettede uddannelser. Uddannelserne har en unik 
vekselvirkning mellem praktik og teori, og det er noget som bl.a. OECD har 
rost til skyerne.  

Det offentlige skal sætte større pris på nyuddannede fra de erhvervsrettede 
uddannelser. De skal ansætte dygtige teknikere efter endt uddannelse, men 
opgaven starter længe før. Et praktikforløb er et første og afgørende møde 
med en arbejdskultur, og derfor skal det offentlige oprette mange flere 
praktikpladser, så studerende fra de erhvervsrettede uddannelser indgår som 
en naturlig del af arbejdspladserne allerede inden, de er udlært.  

Når politikernes erklærede mål er, at 60 procent skal tage en videregående 
uddannelse, så må de også have en plan for, hvordan det offentlige 
håndterer de mange nyuddannede. Hvis ikke der er job nok, så må der være 
reelle muligheder for relevant efteruddannelse, så de nyuddannede kan 
holde deres viden ajour. Det er det mindste, vi kan gøre. Der er brug for 
dygtige teknikere i det offentlige – og det mere end nogensinde før. 


