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”UNGE VÆLGER VUC”
Nye tal viser at VUC bidrager stærkt til opfyldelse af målsætningen om 95 % af en
ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i 2015
De nyeste tal, indsamlet blandt landets 31 Voksenuddannelsescentre (VUC), viser endnu engang en klar
fremgang i antallet af unge, der vælger et uddannelsesforløb i VUC-regi. Antallet af unge, der vælger VUC,
er således alene inden for det sidste år steget med 17 %. På denne baggrund udgør de unge under 30 år i
første kvartal af 2011 hele 70 % af den samlede kursistgruppe på VUC.
VUC har fortsat fremgang på hf-området og bidrager dermed i særlig grad til 95 % målsætningen, men også
til målsætningen om at 50 % af en ungdomsårgang, skal have en videregående uddannelse i 2015.
Tal fra Danske Regioner viser, at efterspørgslen på VUC’s udbud af 2 årigt hf er steget markant. Søgetallene
fra marts 2011 viser, at 2035 personer søgte om optagelse mod 1699 sidste år. Dette giver en samlet
stigning på 20 %. Den positive udvikling fra tidligere år er dermed konsolideret, således at VUC tiltrækker 23
% af de ansøgere, der i marts måned søger ind på 2-årigt hf. Hertil kommer at det faktiske optag af kursister
i august måned vil være langt større, idet mange sent træffer beslutning om deres uddannelsesvalg.
Hans Jørgen Hansen, der er formand for Lederforeningen for VUC udtaler:
”VUC har i den grad fat i den lange ende, når det gælder om at møde de unge med uddannelsestilbud i
øjenhøjde. VUC har således arbejdet målrettet med initiativer, der skal styrke både studiemiljø og
undervisning. Det hårde arbejde har båret frugt ikke mindst på VUC’s tiltag på området for 2-årigt hf.”
”Vi har arbejdet målrettet med tilbud, der skal være attraktive overfor grupper af unge, som ikke har
fundet øvrige gymnasiale tilbud attraktive. Der er altså tale om nye målgrupper, som er tiltalt af det
uddannelsesmiljø, som lige netop VUC kan tilbyde.”

Per Skovgaard Andersen, der er formand for VUC Bestyrelsesforeningen udtaler:
”Vi er særligt stolte over at vores centre løfter en stor samfundsopgave. VUC samler de unge op, som
ikke kom i gang, eller som er faldet fra. VUC tilbyder de voksne unge uddannelsesparathed,
opkvalificering og uddannelse, som er vigtige parametre i forhold til videreuddannelse og muligheder på
arbejdsmarkedet. Tallene taler deres eget sprog, og der er ingen tvivl om at VUC er en nøgleaktør i
forhold til at sikre fortsat vækst og velfærd.”
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