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Introduktion til Flexuddannelsen for nye læsere:
Flexuddannelsen er for unge mellem 18-30 år, der gerne vil have mere uddannelse, men hvor de  

ordinære uddannelser har adgangsbegrænsning og organisationsformer, der ikke matcher de  

unge, der fx lever med autisme, ADHD, generelle indlæringsvanskeligheder, hjerneskader eller  

andre kognitive handicap. 

Der tilbydes uddannelser inden for detailhandel, køkken, grøn service og lager. Flexuddannelsen fore-

går som virksomhedsforlagt praksislæring, hvor et hold på 7 elever indgår med deres faste faglærer 

25 timer om ugen i en virksomhed – heraf 5 timers teoriundervisning. Udover den faste faglærer, der 

er uddannet i branchen, er der til et elevhold tilknyttet en fast vejleder ca. 18 timer om ugen, der støtter 

hele vejen rundt om den unge ifht. at få blandt andet transport, det sociale og helbredsmæssige til at 

fungere. 

Flexuddannelsen foregår i samarbejde med Esbjerg, Aarhus, Københavns kommuner. Derudover har 

Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Tårnby og Gentofte elever med i projektet. Følgende uddannelsesvirksom-

heder indgår i forsøgsuddannelsen: Føtex- og Bilka butikker samt Bilkas hovedlager – alle i Salling Group, 

Compass Group, Københavns Lufthavne A/S, Madkastellet, DinnerdeLuxe, Biltema, SuperBrugsen, Fri-

landsmuseet – Det Gamle Danmark, Cafe´ Rankin Park samt Gram Slot. Perspektivet er, at de unge efter 

afsluttet uddannelse opnår ansættelse. Derfor er der et tæt samarbejde mellem kommunerne  

og uddannelsen, der sikrer, at eleverne sideløbende med uddannelsen bliver afklaret – fx til fleksjob. 

Flexuddannelsen er i forsøgsperioden støttet af den A.P. Møllerske Støttefond og medfinansieret af de 

kommuner, der har unge indskrevet. Fra politisk side er der en forventning om, at denne gruppe unge 

står til rådighed på arbejdsmarkedet. De unge, der indtil nu er optaget på Flexuddannelsen, drømmer 

da også alle om at få uddannelse og job. Hidtil har der bare ikke være noget uddannelsestilbud, der har 

gjort det muligt for de unge at realisere disse drømme. Derfor er det visionen, at politikerne beslutter  

at lovgive, så muligheden for kompetencegivende uddannelse for målgruppen bliver permanent. 

Dette nyhedsbrev sætter fokus på de første elevhold, der i juni 2020 har afsluttet uddannelsen med 

eksamen og nu skal videre i job.
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Det første hold flexelever har været til  
eksamen og skal nu videre i job
I dagene den 17.– 19. juni blev de første flexelever fejret, da de dimitterede efter veloverstået eksamen.

Forældre, søskende, kommunale samarbejdspartnere, repræsentanter fra de virksomheder, der har 

været med til at uddanne de unge og politikere var mødt frem for at fejre, at de unge som de første i 

verden har gennemført en 2-årig Flexuddannelse.

”I er vokset helt enormt. De faglige sociale og personlige kompetencer er tydelige.” Det var det gennem-

gående budskab i talerne til de unge fra de faglærere, vejledere og virksomheder, der har fulgt eleverne 

gennem uddannelsesforløbet. Fra blandt andet Københavns lufthavn og fra butikkerne i Salling Group 

og køkkenerne i Compass Group, der har fungeret som uddannelsesvirksomheder, fortalte virksom-

hedslederne, at samtidig med at de unge har udviklet sig imponerende meget, mens de har været i 

virksomhederne, er virksomhederne også påvirket positivt af mødet med de unge og deres tilgang til 

verden. ”Jeg har været med til mange forskellige indsatser for unge på kanten af arbejdsmarkedet,”  

siger Morten Nyholm fra Føtex i Husum, ”men aldrig noget, der har fungeret så godt som Flexuddan-

nelsen, hvor et hold unge indgår i vores praksis med en faglærer og vejleder. ” Det er kombinationen 

af at indgå i et lille fælleskab med 6 andre unge på et hold i et større fællesskab – virksomheden – med 

opgaver, der giver mening, der tydeligvis fungerer godt både for de unge og virksomhederne. 
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Anders Kronborg, Formanden for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg, kom også forbi og  

ønskede flexeleverne i Esbjerg tillykke med eksamen. Han fremhævede blandt andet det unikke ved 

Flexuddannelsen som virksomhedsbaseret i en form, der muliggør en dynamisk vekslen mellem  

praksislæring og teori, fordi teoriundervisningen indgår som en del af den daglige undervisning  

på virksomheden.

I Esbjerg lykønskede Henrik Vallø, formand for Social og Arbejdsmarkedsudvalget, de unge, I Aarhus 

kom Kristian Würtz, rådmand for Sociale forhold og Beskæftigelse forbi og sagde tillykke og i Køben-

havn fik de unge besøg af Børne- og Ungeborgmester Jesper Christensen. Ved alle fejringer blev det 

fremhævet, at uddannelsen er et godt eksempel på, hvordan samarbejdet mellem det offentlige og 

private kan bidrage med nye løsninger, der rækker ud over det allerede kendte – her en løsning på et 

manglende uddannelsestilbud til en gruppe unge, der ligesom andre unge i et demokratisk land har 

behov for kompetencegivende uddannelse, der kan åbne døren til arbejdsmarkedet, så man kan blive 

selvforsørgende og selvbestemmende.
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Eksamen
Med censorer fra VidenDjurs (detaileleverne) Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde, (Grøn serviceeleverne) 

Rybners (lager- og gastrouddannelserne) og Hotel- og Restaurantskolen (gastrouddannelsen) fik alle 

elever dokumentation på, at de har nået de kompetencemål, der fremgår af deres afsluttende bevis. 

Her fremgår deres niveau på uddannelsens specifikke fagområder. Overordnet har elever, der består 

uddannelsen:

1)  Opnået erhvervsrettet handlekompetence, som består af fagrelevant viden, kunnen, faglig identitet 

samt beredskab til at løse opgaver og til at lære nyt i et fagligt praksisfællesskab 

2)  Opbygget kontakter indenfor branchen og et fagligt niveau, der imødekommer branchens behov for 

arbejdskraft

3) Udviklet interesse og forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund

I projektet skal vi nu tilbage til censorer og evaluere, hvad de så og hørte, vi gjorde i praksis sammen-

stillet med det, vi har skrevet, vi gerne ville gøre. De umiddelbare tilbagemeldinger er, at vi er på rette vej.

Efter eksamen blev mange elever fejret af virksomhederne med diplomer, gaver eller blomster. 
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JeG HaR fÅeT MeGeT 

MeRe selVTIllId
 Elev, Flexuddannelsen
 

JeG HaR lÆRT aT 

VÆRe ÅBen OMKRInG 

MIT HandICaP
 Elev, Flexuddannelsen
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Videre i job med det samme – eller i løbet af 
efteråret med forstærket følgeskab
Projektets mål er, at de unge efter endt uddannelse kommer videre i job. Det så før Coronaen ud til  

stort set at ville lykkes for alle unge I Aarhus, hvor de unge er færdig uddannet indenfor lager og detail i 

nogle af de største enheder indenfor Salling Group, har alle  

de 9 unge, der skal videre i job, et job på hånden, som skal falde helt på plads i et samarbejde mellem  

den unge, kommune og virksomhed. 

Men især unge uddannet inden for køkkener, der lukkede ned og grøn service i Københavns Lufthavn, 

har måtte se gode jobmuligheder forsvinde som dug for solen – ligesom det har været tilfældet for de 

medarbejdere i virksomhederne, der har været med til at sidemandsoplære de unge. Med den igang-

værende åbning af landet og virksomhederne er forventningen, at langt de fleste unge, der netop har 

afsluttet Flexuddannelsen kan komme videre i job i efteråret 2020, mens deres mod på at komme ud  

og bruge deres kompetencer i nye virksomheder stadig er på toppen. 

Ud af de 33 unge der afslutter, er det lidt under halvdelen, der nu har en åbning til et job. Derfor for-

stærker projektet nu følgeskabet med de unge i overgangen fra uddannelse til job yderligere, så de 

værste konsekvenser af Coronakrisen kan afbødes, og langt de fleste unge forhåbentlig være videre i 

beskæftigelse, inden året er omme.

JeG HaR lÆRT HVORfOR deT 

eR GOdT aT VÆRe en GOd 

KOlleGa
 Elev, Flexuddannelsen
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Samlet evaluering februar 2021
For at få resultaterne af den forstærkede indsats efter Coronaen med i evalueringen har Glad Fonden 

sammen med den eksterne evaluator, Højbjerre, Brauer og Schultz,  besluttet at udskyde den første  

store del-evaluering til februar 2021. Dette muliggør også, at HBS som planlagt kan sammenligne  

gruppen af uddannede flexelever med en statistisk kontrolgruppe – hvilket ikke kunne lade sig gøre,  

hvis data skulle indhentes i en periode med særlovgivning på beskæftigelsesområdet. Det betyder, at 

der februar 2021 foreligger en kvalitativ evaluering af uddannelsesmodellen, en evaluering af opnåede 

resultater i form af jobs samt økonomiske effekter af uddannelse og beskæftigelse for målgruppen. 

Denne evaluering suppleres med projektresultater for hold 2 i februar 2022.

Flexuddannelsen i aktuelle tal 

33 flexelever har afsluttet deres 2-årige uddannelse og kan nu kalde sig enten detailmedarbejdere,  

lagermedarbejdere, gastromedarbejdere eller grøn servicemedarbejdere. Til december afslutter 

yderligere 8 elever inden for køkken og detail i Esbjerg. De er uddannet i ’Esbjerg modellen’, som for-

løber på mindre hold, med forskudt optag og en anden fordeling af timerne med faglæreren, der gør 

det muligt at fordele et elevhold på to virksomheder i stedet for en. I alt dimitterer dermed 41 elever i 

2020 – og tilsvarende i juni 2021.

På nuværende tidspunkt har flexuddannelsen et samlet frafald på 16%. Frafaldsprocenten steg en  

smule under corona-nedlukningen på trods af rimelig gode erfaringer med hjemmeundervisning.

Flexuddannelsen har på landsplan indtil videre samarbejdet med i alt 69 virksomheder – heraf 15  

virksomheder, som har stillet sig til rådighed som uddannelsesvirksomheder og dermed huset et  

elevhold med faglærer i langt den største del af uddannelsesforløbet. Derudover har 54 praktik- 

virksomheder stillet sig til rådighed for individuelle praktikker for eleverne i den afsluttende del af  

uddannelsesforløbet.

JeG HaR lÆRT HVORdan Man 

sPØRGeR OM HJÆlP
 Elev, Flexuddannelsen
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Nyt optag på lageruddannelse august 2020  
i Aarhus
På baggrund af de gode resultater med Flexuddannelsen indenfor lager og detail i Aarhus, har Aarhus 

kommune netop aftalt med Glad Fonden, at vi igangsætter endnu et uddannelsesforløb med en lager-

uddannelse på Bilkas Non Food lager i Aarslev med 7 elever. Uddannelsen påbegyndes midt september 

2020. Vi har afholdt informationsmøder i juni, og til august bliver der afholdt optagelsessamtaler med 

interesserede elever.
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Flexuddannelsen under Corona
Var de ansatte i flexuddannelsen blevet spurgt på forhånd, hvordan det kunne forløbe med knap 2 

måneders hjemmeundervisning på en praksisbaseret erhvervsrettet uddannelse for unge med kogni-

tive handicap, havde vi nok med en stemme svaret: No Go. Men det viste sig, at de unges kompetencer 

indenfor sociale medier muliggjorde en hjemmeundervisning via facebook grupper, mobiler og på 

Teams, som mange af eleverne – i mangel af bedre – havde gavn af.  Eksempler fra hjemmeundervisning 

og gruppevejledning på Teams findes på facebooksiden: Flexuddannelsen.

Artikler og TV-indslag om Flexuddannelsen
 

Indslag på TV2Østjylland: 
https://www.youtube.com/watch?v=zyXwqgl49HQ

Artikel, bragt i SUF Magasinet, juni 2020:
https://www.gladuddannelse.dk/wp-content/uploads/sites/4/2020/06/Artikel-i-SUF-magasinet-ju-

ni-2020.pdf

Følg os på facebooksiden: Flexuddannelsen, som giver indblik i hverdagen og højdepunkter i  

uddannelsen: 

https://www.facebook.com/flexuddannelsen/

 

Indslag på TV2Østjylland: https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/17-06-2020/1930/uddannelse-unge-med-k
https://www.youtube.com/watch?v=zyXwqgl49HQ
https://www.gladuddannelse.dk/wp-content/uploads/sites/4/2020/06/Artikel-i-SUF-magasinet-juni-2020.pdf
https://www.gladuddannelse.dk/wp-content/uploads/sites/4/2020/06/Artikel-i-SUF-magasinet-juni-2020.pdf
 https://www.facebook.com/flexuddannelsen/
https://www.facebook.com/flexuddannelsen/
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