
 

	  

Udsatte	  unge	  står	  i	  kø	  til	  jobrettet	  uddannelse	  
  
Ca.	  25	  unge	  fra	  Sydsjælland,	  Møn	  og	  Lolland-‐‑Falster	  står	  i	  kø	  for	  at	  komme	  
ind	  på	  TAMU-‐‑uddannelsen	  i	  Vordingborg.	  De	  unge	  er	  ikke	  klar	  til	  arbejds-‐‑
markedet,	  men	  vil	  med	  TAMU’s	  hjælp	  kunne	  opnå	  sociale	  og	  faglige	  
kompetencer,	  så	  de	  kan	  passe	  et	  arbejde.	  Samtidig	  har	  store	  dele	  af	  det	  lo-‐‑
kale	  erhvervsliv	  massive	  problemer	  med	  at	  rekruttere	  ufaglært	  arbejdskraft	  
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Mangel	  på	  ufaglært	  arbejdskraft	  er	  et	  stort	  problem	  for	  erhvervslivet	  på	  Sydsjæl-‐‑
land,	  Møn	  og	  Lolland-‐‑Falster.	  Samtidig	  bor	  der	  i	  landsdelen	  et	  stort	  antal	  unge,	  
som	  gerne	  vil	  have	  job,	  men	  som	  ikke	  er	  selvkørende	  nok	  til	  at	  træde	  ind	  på	  ar-‐‑
bejdsmarkedet.	  TAMU-‐‑centret	  i	  Vordingborg	  kan	  hjælpe	  netop	  denne	  gruppe	  
unge	  videre.	  TAMU	  er	  en	  praktisk,	  joborienteret	  uddannelse	  for	  18-‐‑30-‐‑årige	  
unge,	  hvis	  liv	  er	  præget	  af	  sociale	  problemer.	  Men	  TAMU	  i	  Vordingborg	  må	  for	  
tiden	  afvise	  en	  væsentlig	  del	  af	  de	  unge,	  der	  søger	  ind.	  I	  øjeblikket	  står	  ca.	  25	  
personer	  i	  kø,	  oplyser	  TAMU.	  Og	  det	  er	  ærgerligt	  både	  for	  de	  unge	  og	  for	  er-‐‑
hvervslivet,	  mener	  både	  Vordingborg	  Kommunes	  borgmester	  Mikael	  Smed	  og	  
kommunens	  social-‐‑	  og	  arbejdsmarkedsdirektør	  Helle	  Linnet.	  
	  	  
-‐‑	  I	  vores	  del	  af	  landet	  har	  vi	  rigtig	  mange	  ubesatte	  jobs	  for	  ufaglærte.	  Ikke	  mindst	  
inden	  for	  turistbranchen	  er	  der	  brug	  for	  ufaglært	  arbejdskraft.	  Det	  kan	  være	  til	  
arbejde	  med	  køkken,	  rengøring	  og	  sengeredning.	  Restaurationsbranchen	  mang-‐‑
ler	  personale	  til	  opvask.	  Og	  landbruget	  mangler	  folk	  til	  sæsonarbejde,	  siger	  
Mikael	  Smed.	  
	  	  
Samtidig	  er	  der	  på	  Sydsjælland,	  Møn	  og	  Lolland-‐‑Falster	  en	  stor	  gruppe	  unge,	  
som	  ikke	  passer	  ind	  i	  uddannelsessystemet.	  
	  	  
-‐‑	  Mange	  af	  de	  unge	  vil	  dybest	  set	  allerhelst	  have	  et	  job.	  Men	  de	  ser	  ikke	  nødven-‐‑
digvis	  sig	  selv	  som	  en	  del	  af	  arbejdsmarkedet,	  måske	  fordi	  der	  i	  deres	  familier	  
ikke	  er	  tradition	  for	  at	  være	  tilknyttet	  arbejdsmarkedet.	  På	  TAMU-‐‑centret	  får	  de	  
unge	  en	  fornemmelse	  af,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  passe	  et	  arbejde.	  De	  lærer	  fx	  at	  



 

	  

møde	  op	  til	  tiden.	  Og	  de	  får	  tilegnet	  sig	  noget	  dannelse	  i	  klassisk	  forstand,	  siger	  
Helle	  Linnet.	  
	  	  
Unge	  med	  TAMU-‐‑uddannelse	  kommer	  videre	  
En	  uvildig	  undersøgelse	  fra	  konsulenthuset	  Rambøll	  har	  vist,	  at	  den	  konsekvens-‐‑
pædagogik,	  som	  TAMU	  står	  for,	  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	  TAMU’s	  direktør	  Peter	  Staun	  Kastholm.	  
	  	  
Helle	  Linnet	  siger,	  at	  unge,	  der	  har	  afsluttet	  et	  uddannelsesforløb	  hos	  TAMU,	  ofte	  
bringes	  i	  stand	  til	  at	  klare	  sig	  selv.	  
	  	  
-‐‑	  Mange	  af	  dem	  ser	  vi	  ikke	  igen	  i	  det	  kommunale	  system.	  Man	  kan	  sige,	  at	  hvis	  
man	  har	  gået	  på	  TAMU,	  er	  der	  stor	  chance	  for,	  at	  man	  ophører	  med	  at	  være	  ”en	  
sag”	  hos	  kommunen.	  De	  socialt	  udsatte	  unge,	  der	  kommer	  ind	  på	  TAMU,	  får	  væ-‐‑
sentligt	  bedre	  betingelser	  for	  at	  få	  et	  bedre	  arbejdsliv	  og	  en	  bedre	  tilværelse.	  
	  	  
FGU	  vil	  ikke	  kunne	  erstatte	  TAMU	  
Fhv.	  købmand	  Niels	  Fog	  var	  som	  kommunalbestyrelsesmedlem	  med	  til	  at	  hente	  
TAMU-‐‑centret	  til	  Vordingborg.	  
	  	  
-‐‑	  Det	  er	  overordentlig	  vigtigt	  og	  betydningsfuldt	  for	  Sydsjælland,	  Møn	  og	  Lol-‐‑
land-‐‑Falster,	  at	  udsatte	  unge	  har	  adgang	  til	  et	  tilbud	  som	  TAMU.	  Det	  er	  et	  
kvalificeret	  tilbud,	  der	  med	  en	  høj	  gennemførelsesprocent	  hjælper	  unge	  menne-‐‑
sker	  med	  en	  svær	  baggrund	  med	  tilvænning	  til	  arbejdsmarkedet,	  siger	  Niels	  Fog.	  
	  	  
I	  august	  forventes	  den	  nye	  FGU-‐‑uddannelse	  at	  starte.	  FGU	  vil	  være	  målrettet	  
unge	  under	  25	  år,	  der	  ikke	  har	  gennemført	  eller	  er	  i	  gang	  med	  en	  ungdomsud-‐‑
dannelse.	  Helle	  Linnet	  påpeger	  imidlertid,	  at	  hvis	  der	  er	  udsatte	  unge,	  for	  hvem	  
FGU	  ikke	  er	  den	  optimale	  løsning,	  så	  er	  TAMU	  et	  godt	  alternativ.	  
	  	  
-‐‑	  Selv	  med	  en	  velfungerende	  FGU	  vil	  vi	  fortsat	  have	  brug	  for	  TAMU,	  og	  det	  er	  ær-‐‑
gerligt,	  at	  TAMU	  ikke	  har	  plads	  til	  alle,	  der	  kan	  profitere	  af	  uddannelsen,	  når	  der	  
samtidig	  er	  så	  hårdt	  brug	  for	  de	  unges	  arbejdskraft,	  fastslår	  Helle	  Linnet.	  



 

	  

	  	  
Fakta	  
•   TAMU	  (Træningsskolens	  Arbejdsmarkedsuddannelser)	  er	  en	  praktisk	  tilret-‐‑

telagt,	  joborienteret	  uddannelse	  for	  18-‐‑30-‐‑årige,	  hvis	  liv	  er	  præget	  af	  sociale	  
problemer.	  Uddannelsens	  formål	  er	  at	  fremme	  elevernes	  muligheder	  for	  at	  
opnå	  beskæftigelse	  eller	  videre	  uddannelse.	  

•   Uddannelsen	  foregår	  på	  seks	  centre	  rundt	  omkring	  i	  landet,	  heraf	  ét	  i	  Vor-‐‑
dingborg.	  

•   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.	  

•   TAMU	  i	  Vordingborg	  udsteder	  årligt	  ca.	  70	  kompetencebeviser.	  
•   I	  2017	  var	  88	  %	  af	  eleverne	  på	  kontanthjælp,	  inden	  de	  startede	  på	  TAMU.	  39	  

%	  havde	  overtrådt	  straffeloven.	  
•   70	  %	  af	  de	  elever,	  som	  gennemførte	  med	  delbevis,	  blev	  udsluset	  til	  arbejde.	  
•   100	  %	  af	  de	  elever,	  som	  gennemførte	  hele	  uddannelsen,	  blev	  udsluset	  til	  ar-‐‑

bejde.	  


