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Kære Børne- og Undervisningsudvalg             København den 3.12.2020 

Vi er jo rigtig ærgerlige over, at det heller ikke lykkedes at mødes med Udvalget denne gang grundet 

Covid 19.  

Ved besøget skulle Udvalget jo have mødt elever, repræsentanter fra involverede virksomheder og 

kommuner. Endvidere ville vi gerne have orienteret jer om, at vi desværre kommer til at opleve et 

stort tab af - gennem 5 år, oparbejdet viden og engagement hos over 100 deltagende virksomheder, 

hos erhvervsskoler, lærere og vejledere på uddannelsen etc. hvis gabet mellem forsøgsuddannelse 

og evt. lovgivning strækkes ud i tid, hvilket meget tyder på. 

Forsøgsuddannelsen mødes lige nu af meget stor efterspørgsel fra unge, der gerne vil i gang med 

en Flexuddannelse august 2021. Samtidig tilkendegiver virksomhederne at de gerne fortsat vil 

bidrage til uddannelsesindsatsen, da resultaterne er entydigt positive og eleverne tilbydes job. 

For at fastholde momentum og imødekomme det akutte uddannelsesbehov hos målgruppen 

anbefaler vi, at der findes politisk opbakning til at oprette et årgangsoptag med 5 elevhold fordelt på 

byerne Esbjerg, Aarhus og København med uddannelsesstart august 2021 og afslutning juni 2023.  

Den samlede omkostning, med et optag på 5 elevhold udgør 11.518.848 kr. Heraf udgør de 

5.433.750 kr. kommunal medfinansiering, hvilket efterlader et udækket finansieringsbehov 

på 5.970.098 kr. fordelt over 3 budgetår fra juni 2021 – juni 2023. 

Glad Fonden har søgt en lang række private Fonde om delfinansiering af et ekstra optag – herunder 

muligheden for forlængelse hos Den A.P Møllerske Støttefond. Det er ikke lykkedes. Derudover har 

vi afsøgt om kommunerne kunne og ville fuldfinansiere uddannelsesforløbene. Det har de ikke 

kunnet imødekomme – på nær Aarhus kommune der undtagelsesvis per september 2020 valgte at 

finansiere et ekstra hold på lageruddannelsen, idet alle, der havde gennemført denne uddannelse, 

kom videre i beskæftigelse efter eksamen i juni 2020. Det var forsvarligt at lave dette lille ekstra 

optag i Aarhus da  projektorganisationen omkring Flexuddannelsen eksisterer frem t.o.m. udgangen 

af 2021. Yderligere optag, der rækker udover 2021, skal op i en mindstevolumen på 5 elevhold for 

økonomisk at kunne løbe rundt. 

Hvis Glad Fonden fra august 2021 skal kunne tilbyde unge med kognitive handicap 

erhvervsrettet uddannelse, skal finansieringen være på plads januar 2021 – allersenest 1. 

februar 2021, fordi det kræver tid at:  

• forlænge de nuværende aftaler med kommunerne  
• forlænge de nuværende aftaler med uddannelsesvirksomhederne om nye uddannelseshold 
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• informerer vejledere på STU-steder om muligheden 
• inviterer unge og deres vejledere og pårørende til informationsmøder som følges op af 

optagelsessamtaler 
  

Derudover skal vi kunne sikre os  

• at blive i de nuværende lokaler som ellers skal opsiges 
• at kunne fastholde faglærere og vejledere, der har medvirket til udvikling af 

Flexuddannelsen. Ansættelserne udløber med udgangen af juni 2021. 
 

Til erstatning for det aflyste besøg vedlægges det seneste Nyhedsbrev fra november om 

Flexuddannelsen samt opdateret Faktanotat med de seneste tilføjelser. 

I Nyhedsbrevet er et link til en lille film(4 min) som jeg håber i har tid til at se, men som også er 

tilgængeligt her: https://www.youtube.com/watch?v=YOyHhyf2QvM&feature=youtu.be 

 Vi ser frem til at mødes med jer i starten af det nye år. 

 

Glædelig jul og godt nytår 

 
Mikkel Holmbäck 

Adm. direktør 
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