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En fortælling om AMU er historien om store ændringer på det 
danske arbejdsmarked i perioden fra 2. verdenskrigs afslutning til 
i dag, og historien om de mange, mange arbejdere - ikke-faglærte 
og faglærte – der igennem et AMU i stadig udvikling har fået ud-
dannelser, der har været med til at give dem bedre muligheder for 
et aktivt arbejdsliv på et omskifteligt arbejdsmarked.
Det er også historien om et skolesystem med nogle meget engage-
rede medarbejdere og ledere, der igennem årene har arbejdet for 
at tilrettelægge og gennemføre uddannelser, der giver mening for 
både kursister og virksomheder.
Og det er historien om ”Den danske model”, hvor arbejdsmar-
kedets parter i samarbejde med de centrale myndigheder og lokalt 
på skolerne har spillet en væsentlig rolle for udvikling og opbak-
ning til AMU.
Endelig er en fortælling om AMU også historien om de grund-
læggende forandringer, som styringen af  den offentlige sektor 
har gennemløbet i årene fra 1960 til i dag.
I løbet af  fortællingen om AMU bliver samspillet mellem ud-
viklingen på arbejdsmarkedet og udviklingen af  AMU hele tiden 
analyseret og problematiseret, og i det afsluttende kapitel giver 
forfatterne et samlet bud på, hvad der skal ske med AMU i frem-
tiden. Bogen er derfor ikke kun en kilde til viden om AMU, men 
også et aktivt indspil i diskussionen om den fremtidige udvikling, 
så AMU kan være med til at sikre, at også de kortuddannede har 
en chance på det globaliserede arbejdsmarked.

Citater fra bogen:

For mere end halvtreds år siden understregede kom-
missionen, der forberedte den første AMU-lov, at 
”uddannelsen igennem arbejdsmarkedsuddannelser er en 
tilbagevendende nødvendighed for den enkelte, fordi man må 
forudse stadige forandringer på arbejds markedet og en fortsat 
udvikling af  teknologien, der vil kræve nye kvalifi kationer.” 
Det gjaldt dengang – og det er i dag en endnu større 
udfordring.

Den aktuelle udfordring i Danmark er, at i perioder 
hvor der er en stram økonomi, og hvor omstillings-
kravene er særligt udfordrende, kræver det politisk 
fremsynethed og mod at prioritere et uddannelses-
område rettet mod en målgruppe, der ikke har 
mange sponsorer i den offentlige debat.

Som led i den generelle offentlige moderniserings-
politik har de erhvervsrettede uddannelsesinstitu-
tioner fået et større selvstændigt råderum, der på 
den ene side har åbnet op for et større lokalt en-
gagement i styringen og effektiviseringen af  skolen, 
men på den anden side også har betydet, at en række 
institutioner mere er kommet til at se sig selv som 
”privatpraktiserende” forretninger på voksenuddan-
nelsesområdet.


