
 

	  

Jobrettet	  uddannelse	  hjælper	  unge	  ud	  af	  
kriminalitet	  og	  misbrug	  
  
Trods	  tendenser	  til	  opbremsning	  i	  økonomien	  har	  store	  dele	  af	  erhvervslivet	  
fortsat	  problemer	  med	  at	  rekruttere	  arbejdskraft.	  Samtidig	  er	  et	  stort	  antal	  
unge	  på	  offentlig	  forsørgelse.	  Mange	  af	  de	  unge	  er	  ikke	  klar	  til	  arbejdsmar-‐‑
kedet,	  men	  vil	  med	  en	  TAMU-‐‑uddannelse	  kunne	  opnå	  sociale	  og	  faglige	  
kompetencer,	  så	  de	  kan	  passe	  et	  arbejde.	  TAMU	  kan	  dermed	  hjælpe	  de	  unge	  
videre	  fra	  et	  liv	  præget	  af	  kriminalitet	  og	  misbrug	  –	  og	  det	  er	  dokumenteret,	  
at	  TAMU’s	  indsats	  virker	  
    
PRESSEMEDDELELSE	  
11.12.2019	  
	  
Mangel	  på	  ufaglært	  arbejdskraft	  er	  fortsat	  et	  massivt	  problem	  for	  store	  dele	  af	  
erhvervslivet.	  Samtidig	  er	  der	  et	  stort	  antal	  unge,	  som	  gerne	  vil	  have	  job,	  men	  
som	  ikke	  er	  selvkørende	  nok	  til	  at	  træde	  ind	  på	  arbejdsmarkedet.	  Op	  imod	  
70.000	  af	  de	  15-‐‑29-‐‑årige	  har	  hverken	  arbejde	  eller	  er	  i	  gang	  med	  uddannelse.	  
	  
Nanna	  Højlund,	  næstformand	  i	  Fagbevægelsens	  Hovedorganisation	  (FH),	  hører	  
gentagne	  gange	  arbejdsgivere	  tale	  om,	  at	  der	  mangler	  hænder	  bl.a.	  inden	  for	  ser-‐‑
vicebranchen,	  restaurationsbranchen,	  turisterhvervene,	  landbruget	  og	  i	  dele	  af	  
industrien.	  
	  
-‐‑	  Der	  er	  i	  høj	  grad	  stadig	  brug	  for	  den	  klassiske	  specialarbejder.	  Heldigvis	  er	  der	  
stærke	  fagrettede	  tilbud,	  der	  kan	  hjælpe	  unge	  med	  at	  opnå	  de	  erhvervsrettede	  
kvalifikationer	  og	  kompetencer,	  som	  er	  efterspurgte	  på	  arbejdsmarkedet,	  siger	  
Nanna	  Højlund.	  
	  
Som	  eksempler	  på	  gode	  erhvervsrettede	  kombinationer	  af	  arbejde	  og	  uddan-‐‑
nelse	  nævner	  FH-‐‑næstformanden	  AMU	  (ArbejdsMarkedsUddannelser),	  FGU	  
(Forberedende	  GrundUddannelse)	  og	  TAMU	  (Træningsskolens	  ArbejdsMarkeds-‐‑
Uddannelser).	  
	  
Unge	  lærer	  at	  klare	  sig	  selv	  



 

	  

TAMU	  kan	  primært	  hjælpe	  unge,	  som	  ikke	  har	  kunnet	  finde	  sig	  til	  rette	  andre	  
steder	  i	  uddannelsessystemet.	  TAMU	  er	  en	  praktisk,	  joborienteret	  uddannelse	  
for	  18-‐‑30-‐‑årige	  unge,	  hvis	  liv	  er	  præget	  af	  sociale	  problemer.	  I	  Nordjylland	  er	  de	  
udsatte	  unge	  bedre	  stillet	  end	  andre	  steder	  i	  landet,	  fordi	  der	  er	  nordjyske	  
TAMU-‐‑centre.	  I	  andre	  områder	  må	  TAMU	  til	  stadighed	  afvise	  en	  del	  af	  de	  unge,	  
der	  søger	  ind.	  I	  øjeblikket	  står	  ca.	  40	  personer	  i	  kø,	  oplyser	  TAMU’s	  direktør	  Pe-‐‑
ter	  Staun	  Kastholm.	  
	  
-‐‑	  Vi	  har	  mange	  elever,	  som	  trods	  dårlige	  opvækstvilkår	  kommer	  videre	  og	  ender	  
med	  at	  kunne	  passe	  et	  job	  og	  klare	  sig	  selv.	  Hver	  gang	  det	  sker,	  er	  det	  en	  succes	  
både	  for	  den	  enkelte,	  for	  erhvervslivet	  og	  for	  samfundet.	  Vores	  pædagogik	  vir-‐‑
ker,	  og	  dermed	  kan	  vi	  holde	  unge	  ude	  af	  kriminalitet	  og	  misbrug,	  siger	  Peter	  
Staun	  Kastholm.	  
	  
TAMU	  giver	  med	  såkaldt	  konsekvenspædagogik	  de	  unge	  de	  sociale	  og	  faglige	  
kompetencer,	  der	  er	  nødvendige,	  når	  man	  skal	  passe	  et	  job	  som	  ufaglært.	  
	  
Dokumenteret	  effekt	  
En	  uvildig	  undersøgelse	  fra	  konsulenthuset	  Rambøll	  har	  vist,	  at	  TAMU’s	  konse-‐‑
kvenspædagogik	  har	  dokumenteret	  effekt.	  
	  
-‐‑	  Ifølge	  Rambøll-‐‑undersøgelsen	  er	  der	  30	  %	  større	  chance	  for,	  at	  unge	  inden	  for	  
målgruppen	  kommer	  i	  job,	  hvis	  de	  har	  gennemført	  et	  TAMU-‐‑forløb,	  end	  hvis	  de	  
ikke	  har,	  oplyser	  Peter	  Staun	  Kastholm.	  
	  
Nicolaj	  Ejler,	  der	  er	  partner	  i	  konsulentfirmaet	  Realize	  og	  medlem	  af	  regeringens	  
ekspertudvalg	  vedr.	  erhvervsrettet	  10.	  klasse,	  advarer	  mod,	  at	  vi	  som	  samfund	  
taber	  en	  gruppe	  unge	  på	  gulvet,	  hvis	  der	  ikke	  er	  tilbud	  til	  de	  mest	  udsatte:	  
	  
-‐‑	  Vi	  har	  en	  stor	  gruppe	  unge,	  der	  ikke	  kan	  se	  sig	  selv	  i	  et	  3-‐‑4-‐‑årigt	  uddannelses-‐‑
forløb	  efter	  10	  dårlige	  år	  i	  folkeskolen.	  Der	  er	  brug	  for	  en	  indsats	  målrettet	  mod	  
de	  unge,	  som	  gerne	  vil	  arbejde,	  men	  som	  ikke	  kan	  gennemføre	  nogen	  af	  vores	  
mange	  gode,	  lange	  erhvervsuddannelser	  med	  høje	  boglige	  krav.	  For	  nogle	  af	  
disse	  unge	  er	  det	  relevant	  med	  en	  praksisnær	  uddannelse	  hos	  TAMU,	  siger	  Nico-‐‑
laj	  Ejler.	  
	  



 

	  

Fakta	  om	  TAMU	  
•   TAMU	  er	  en	  praktisk	  tilrettelagt,	  joborienteret	  uddannelse	  for	  18-‐‑30-‐‑årige,	  

hvis	  liv	  er	  præget	  af	  sociale	  problemer.	  Uddannelsens	  formål	  er	  at	  fremme	  
elevernes	  muligheder	  for	  beskæftigelse	  eller	  videre	  uddannelse.	  

•   De	  unge	  har	  eksempelvis	  haft	  problemer	  som	  følge	  af	  dårlige	  opvækstvilkår,	  
misbrug	  eller	  kriminalitet.	  

•   Uddannelsen	  seks	  centre	  i	  Aalborg,	  Vitskøl,	  Aarhus,	  Odense,	  Vordingborg	  og	  
København.	  

•   Uddannelsen	  består	  af	  brancherettede	  forløb.	  Gennem	  34	  uger	  lærer	  de	  unge	  
sociale	  og	  faglige	  kompetencer,	  som	  sætter	  dem	  i	  stand	  til	  at	  bestride	  et	  job.	  

•   På	  landsplan	  havde	  TAMU	  i	  2018	  i	  gennemsnit	  336	  elever	  pr.	  dag.	  
•   I	  2018	  gennemførte	  154	  elever	  på	  de	  seks	  TAMU-‐‑centre	  en	  hel	  TAMU-‐‑

uddannelse.	  Af	  disse	  blev	  76	  %	  udsluset	  til	  arbejde,	  og	  6	  %	  påbegyndte	  en	  
uddannelse	  (i	  alt	  82	  %).	  237	  elever	  gennemførte	  i	  2018	  én	  branche	  og	  fik	  et	  
TAMU-‐‑delbevis.	  66	  %	  af	  disse	  kom	  videre	  i	  arbejde	  eller	  uddannelse.	  

•   I	  første	  halvår	  af	  2019	  var	  resultaterne	  endnu	  bedre	  (102	  har	  gennemført	  hel	  
uddannelse,	  67	  %	  udsluset	  til	  arbejde,	  23	  %	  har	  påbegyndt	  uddannelse.	  169	  
har	  fået	  delbevis,	  hvoraf	  78	  %	  er	  kommet	  videre	  i	  arbejde	  eller	  uddannelse).	  


