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»

Begge køn har noget at vinde, nemlig muligheden
for at vælge deres egen livsbane, frigjort fra forventninger til, hvad en ”rigtig” kvinde eller mand
kan, skal og bør.
Lykke Friis (V), ligestillingsminister, om moderne ligestillingspolitik – i Berlingske Tidende

Politisk forundring
over it-tvang
N Undervisningsministeren
skal nu svare på, hvorfor
erhvervsskolerne er pålagt et
it-system, som er både
forældet og dyrt.
LOUISE HAUNSTRUP
KRISTENSEN
louise.h.kristensen@jp.dk

Socialdemokratiet vil have
undervisningsminister Tina
Nedergaards (V) svar på,
hvorfor hun ikke vil give erhvervsskolerne frihed til selv
at vælge it-system, og om det
bekymrer hende, at hendes
egen it-styrelse, Uni-C, har
monopol på levering af itsystem til erhvervsskolerne.
Det skriver Christine Antorini, uddannelsesordfører for
S, i tre paragraf 20-spørgsmål,
som hun i går stillede til undervisningsministeren.
Det sker, efter at Morgenavisen Jyllands-Posten i går
fortalte, at landets erhvervs-

SAGEN KORT

Forældet og dyrt it-system
Undervisningsministeriet
tvinger erhvervsskolerne til
at bruge et dyrt og forældet itsystem, Easy-A, som koster
skolerne ﬂere hundrede mio. kr.
i tab hvert eneste år.

dervisningsministeriet i 2007,
problematisk for konkurrencen.
På den baggrund slog rapporten
fast, at Uni-C har en uheldig
dobbeltrolle, som bør ophøre,
men det er endnu ikke sket.

Undervisningsministeriets itstyrelse, Uni-C, ejer selv det itsystem, som det pålægger skolerne at benytte. Det er ifølge
en uvildig rapport, bestilt af Un-

Fire erhvervsskoler mener, at
ministeriets it-system er så
dårligt, at de har valgt at trodse
ministeriets krav og har købt et
privat system.

skoler tvinges til at bruge
et forældet it-system, som
koster skolerne flere hundrede mio. kr. i tab hvert år.

skolerne skal tvinges til at
bruge ét bestemt it-system,
som i øvrigt er udviklet og
ejet af ministeriets egen itstyrelse. Man bør jo have tillid til, at erhvervsskolerne
som selvejende institutioner
selv kan vælge det it-system,
som er bedst og billigst. Når

»Helt grotesk«
»Jeg mener, at undervisningsministeren skylder et
rigtig godt svar på, hvorfor

Naturvidenskab trækker i de unge
N 2010 har vist sig at blive
et rekordår for de danske
universiteter.
N Tallene viser en klar
tendens.
MIA QVIST ANDERSEN
mia.q.andersen@jp.dk

2010 har vist sig at blive et
rekordår for de danske universiteter. 32.525 personer
har søgt ind på en universitetsuddannelse, og det er
10 pct. flere end i 2009,
hvilket også var et rekordår.
Der har været en stigning
på det naturvidenskabelige
område på 12 pct. i forhold
til sidste år, og det er en udvikling, som glæder videnskabsminister
Charlotte
Sahl-Madsen (K).

Et mål for regeringen
»Det har været et mål for regeringen gennem flere år at
få flere unge til at søge ind på
de naturvidenskabelige områder. At det især er inden for
naturvidenskab, at der er
kommet flere ansøgere er
også med til at give håb om
flere optagne, da der de
seneste år har været ledige
pladser på flere af de naturvidenskabelige uddannelser,« skriver Charlotte SahlMadsen i en pressemeddelelse.
Også sundhedsvidenskab
og humaniora har oplevet
en flot stigning på 12 pct.
Både Roskilde Universitet
og Syddansk Universitet har
fået over 20 pct. flere 1. prioritetsansøgninger i forhold

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Flere vil uddanne sig

Markant ﬂere unge vil være
pædagog (24 pct. ﬂere),
socialrådgiver (22 pct. ﬂere)
eller folkeskolelærer (13 pct.
ﬂere) i forhold til sidste år.
På universiteterne er det naturvidenskabelige område over-

til 2009. IT-universitetet har
oplevet en stigning på 75
pct., men her er der åbnet en
ny bacheloruddannelse.
Det store antal ansøgere
har fået videnskabsministeren til at opfordre universiteterne til at optage flere unge
på de populære uddannelser, hvor arbejdsmarkedet
også efterspørger arbejdskraft.
Også på mindre populære
uddannelser som pædagogog socialrådgiverstudiet har
man oplevet en stigning. 24
pct. flere vil være pædagog,
mens 22 pct. flere vil være
socialrådgivere.
»Det er med til at sikre, at

besparelser på it-området,
som er så åbenlyse,« siger
Pernille Vigsø Bagge, som
også mener, at det er problematisk, at Uni-C har monopol på erhvervsskolernes itsystem.

»Et problem«
»Undervisningsministeren
bliver ved med at tale om, at
vi skal spare på administration, og så har man selv i
ministeriet et så administrativt tungt og bureaukratisk
system, som tilmed koster alt
for mange penge. Det er et
problem,« mener hun.
De konservatives uddan-

nelsesordfører, Rasmus Jarlov, mener også, at det er relevant at se på, om der kan
spares penge på erhvervsskolernes it-system.
»Jeg glæder mig altid, når
der er nogen, som forholder
sig kritisk til skattekronerne,
men jeg mener, at det kræver
en nærmere redegørelse fra
undervisningsministeren,
før vi kan tage stilling til,
hvilke it-systemer, der er
bedst,« siger han.
Undervisningsminister Tina Nedergaard er på ferie, og
det har derfor ikke været muligt at få et svar på kritikken.

UDSALG

Det store sommerudsalg i Illums Bolighus fortsætter. I stueetagen har vi en
række gode tilbud fra Royal Copenhagen. Kom og bliv fristet af lækkert
design og lidt lavere priser end normalt på Mega Mussel i 2. sortering.
På gensyn.

I alt 68.564 unge har søgt
ind på en videregående
uddannelse. Det er det højeste
antal nogensinde.
I forhold til sidste år har 7.013
ﬂere unge sendt en ansøgning.
Det er en stigning på 11 pct.
Dermed vil rekord mange
formentlig få afslag, når de får
svar på deres ansøgning den
30. juli.

fire skoler ligefrem vælger at
betale til et privat system også, alene for at slippe for ministeriets system, er det jo
helt grotesk,« siger Christine
Antorini.
Pernille Vigsø Bagge, uddannelsesordfører for SF, er
enig.
»Jeg synes, at det er rystende, at undervisningsministeren kræver store besparelser
af erhvervsskolerne, når man
samtidig hælder penge ud af
vinduet på et gammelt itsystem. Vi vil kræve, at undervisningsministeren hiver
de planlagte besparelser af
bordet og i stedet giver skolerne lov til at gennemføre de

raskende årets højdespringer. 19 pct. ﬂere
unge har således søgt
ind på uddannelser som
fysik, biologi og kemi.
I forhold til sidste år har ﬂere
mænd søgt ind på både på de
korte, mellemlange og lange
uddannelser. Samlet set er
andelen af mandlige ansøgere
steget fra 40,8 pct. til 42 pct.

Spar -40%
i forhold til første
sortering

Kilde: /ritzau/

der også er tilstrækkelig arbejdskraft blandt nogle af de
helt centrale personalegrupper i velfærdssamfundet om
5 og 10 år,« skriver undervisningsminister Tina Nedergaard (V) i en pressemeddelelse.

Flere mænd
Statistikken viser desuden,
at flere mænd søger ind på de
kvindedominerede uddannelser. Læreruddannelsen
har i år oplevet en stigning
på 13 pct., mens 14 pct. flere
vil være sygeplejerske i forhold til 2009.
Ansøgerne får svar den 30.
juli.
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