Uddannelse
Det vanskelige valg
At skulle vælge en uddannelse er for de unge i dag et konfliktfyldt område. De
vil gerne være målrettede, men samtidig afsøgende. De har langt flere valmuligheder end nogen generation før dem. De mødes med holdningen om, at et uddannelsesvalg er et privat anliggende, men møder samtidigt også konstant samfundets krævende ønske om, at nogle uddannelser prioriteres højere af de unge
end andre, for eksempel naturfagsuddannelserne og uddannelserne inden for det
sociale felt, sygeplejerske, lærer og pædagog.
Hvor det i dag er den unge, der vælger, var det for blot en generation siden ikke
ualmindeligt, at far skaffede en lærerplads eller mor en plads i huset.

Jeg har endnu ikke valgt uddannelse, eftersom jeg ikke har nogen ide om, hvad der er
sjovt og gør mig lykkelig.
(Dreng 2009)

Plan B
Flere af de unge i projekt ”Ung i tiden” giver udtryk for at have to erhvervsønsker,
den realistiske og drømmen. Fodboldspiller eller revisor. De er godt klar over, at
drømmejobbet som skuespiller, fodboldstjerne eller den rige superadvokat kun bliver virkelighed for de få, og har derfor et mere pragmatisk job-ønske i baghånden.
Mange, både drenge og piger, giver udtryk for et ønske om at ekspedere i tøjbutikker, flere ønsker at få deres egen butik. Ingen har nævnt håndværkeruddannelserne eller industrifagene, men fag inden for det sociale felt som fysioterapeut,
psykolog og socialrådgiver går også igen i svarene. Og så noget med dyr…

Skuespiller, starte min butik
(Dreng 2009)
Skraldemand
(Dreng 2009)
Jeg vil gerne blive uddannet til pædagog og helst her på Lolland.
(Pige 2009)

Maribo Gymnasium spurgte i foråret 2009 eleverne om deres planer efter gymnasiet. Heraf fremgik det, at 93 % forventer at tage en videregående uddannelse efter
gymnasiet. Eleverne blev også spurgt om deres mobilitet. 3 % vil ikke flytte væk fra
Lolland for at få en uddannelse, 19 % ville helst blive boende, men er nødt til at
flytte til studiesteder uden for landdelen, og hele 77% er ikke i tvivl om, at de ønsker
at flytte fra Lolland-Falster.
Hvis Lolland skulle længere frem her i Danmark, burde vores uddannelsesmuligheder
blive større og bedre. Jeg tror godt, vi kunne blive ”store” hernede, hvis der bliver lavet et
lille København her 
Jeg synes ikke, der er noget galt med Lolland, men kan sagtens se, hvorfor folk tager til
KBH og fx shopper. Det hele handler bare om, at unge tit vil mere end bare lige gå i en
lille by med 3 -5 butikker. Så store uddannelsesmuligheder er et must!
(Pige 2009)

