FLEKSIBEL
UDDANNELSE

DER ER STOR FORSKEL PÅ DE UNGE
- DET KRÆVER FORSKELLIGE T ILBUD

HVEM ER AVU-KURSIST ERNE?
Almen voksenuddannelse (AVU) giver unge og voksne de faglige forudsætninger for videre uddannelse. Her
kan de få kompetencegivende uddannelse, der giver dem det rigtige springbræt til videre uddannelse, til at
komme ind på arbejdsmarkedet eller til at fastholde job. AVU har på den måde en væsentlig samfundsøkonomisk rolle. Langt de fleste AVU-kursister er målrettede unge og voksne, der selv opsøger et VUC for at få en
faglig oprustning.
AVU er desuden en mulighed for dem, der af den ene eller anden årsag ikke har gennemført folkeskolen. Det kan
skyldes sorg over et dødsfald, sygdom eller andet. En lille gruppe, som typisk også er i kontakt med sociale myndigheder, har mere behandlingskrævende udfordringer, som psykiske diagnoser, misbrug og alvorlig kriminalitet.

ANDEL AF AVU-KURSIST ER MED/UDEN
UDDANNELSESPÅLÆG¹
91 % af AVU-kursisterne møder selv op på VUC-
skolerne. Resten kommer til VUC på grund af et
uddannelsespålæg fra kommunen eller lignende¹.
På AVU mødes de som voksne i et fagligt miljø. Netop
det miljø på VUC gør AVU til et vigtigt springbræt for
dem, der kan og vil gå videre i uddannelsessystemet.
Nogle unge med behandlingskrævende udfordringer
har ikke gavn af de krav og forventninger, de møder
på AVU, men et stærkt sikkerhedsnet og en fast hånd.

VUC’S FAGLIGE MILJØ ER ET STÆRKT SPRINGBRÆT FOR MANGE

11.620

5.223

unge blev klar til en
erhvervsuddannelse gennem
AVU i 2015².

kursister gik videre på
universitetet, professionsbachelor
eller erhvervsakademi i 2015
fra HF på VUC³.

¹ Baseret på egne optællinger fra HF & VUC Fyn – landets største VUC.
² VUC Lederforeningen (2017): ”Undersøgelse af opkvalificering til EUD-forløb”.
³ VUC Lederforeningen (2016): Årsrapport 2015.
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af VUC’s HF-kursister
er i job eller uddannelse to år
efter de forlader VUC³.

