
I den senere tid har der været mange histo-
rier fremme i dagspressen om, at de unge 

mellem 18-24 år i stort omfang får hjælp hjem-
mefra, mens de er under uddannelse. Det kan 
dreje sig om kontante bidrag til husleje, lom-
mepenge, forsikringer, tandlæge, internet og 
mobilregninger, licens mv. Eller det kan dreje 
sig om hjælp til at få fyldt køleskabet op, va-
sket tøj, en biografbillet, en ferierejse, lån af 
forældrenes bil eller at blive hentet og bragt af 
med forældretaxi.

Bølgerne går højt om, hvorvidt det er ri-
meligt, at de voksne unger skal slippe for at 
bruge børneopsparingen unødigt, tage et 
studiejob eller optage et studielån for at klare 
huslejen og dagligdagen. Den diskussion vil 
jeg slet ikke gå ind i. Jeg savner faktisk en hel 
anden vinkel i debatten: 

Hvad med de unge, som hverken har mu-
ligheden for få penge hjemmefra, ikke råder 
over en børneopsparing, ikke vil kunne klare 
et studiejob ved siden af deres fuldtidsstudie 
og heller ikke har retten til at optage et lån. 
Jamen findes der virkelig sådanne unge? Ja, 
det vil præcist være et vilkår for mange af de 
unge mennesker, der fremadrettet vil være i 
målgruppen for den Forberedende Grundud-
dannelse, FGU. Og så er det jo tankevækken-
de, at disse unge skal klare sig på det samme 
bolig- og lejlighedsmarked som de mere vel-
stillede unge.

Unge på lavbudget
I den del af provinsen, hvor jeg kommer fra, 
koster en ungdomsbolig i ren lejeudgift mel-

lem 1.800-2.500 kr. om måneden. Når vi med-
regner forbrug til varme, strøm og vand og 
fratrækker en eventuel boligsikring, så plejer 
vi at regne med en husleje på 3.000 kr. En nu-
værende produktionsskolelev og en kommen-
de FGU-elev, der er over 18 år og udeboende, 
vil få ca. 6.100 kr. brutto ved fuld fremmøde, 
hvilket svarer til ca. 5.400 kr. efter skat. Des-
værre lykkes det ikke for en del elever at klare 
et fuldt fremmøde, men det lader jeg lige ude 
af betragtning for ikke at blive endnu mere 
trist. Når den unge har betalt husleje, så vil 
der være ca. 2.400 kr. tilbage. 

Herudaf skal betales mobilabonnement og 
afdrag på telefon, typisk 300 kr., internet-
forbindelse, også ca. 300 kr. Begge dele er et 
must for unge mennesker i dag. Så har vi 1.800 
kr. tilbage, svarende til 60 kr. om dagen ALT 
INCL. dvs til tøj, sko, husholdning fx toiletpa-
pir/bind/vaskeri mv, mad og fornøjelser. 

Det sidste ord ”fornøjelser” kan vi godt slette 
igen! Der er ikke plads til så meget som en en-
kelt lille cafelatte eller en biografbillet i sådant 
et budget. Og så har vi slet ikke taget højde for 
udgifter til medicin f.eks. 300 kr. om måneden 
for ADHD-medicin. Vi har ikke medregnet 
udgifter til prævention. Heller ikke tænkt på 
forsikring. Heller ikke skænket licensopkræv-
ningen en tanke. Skulle vi gøre det, ville vi nok 
komme ned på -20 kr om dagen. Det er et svært 
udgangspunkt at overleve på.

Nødt til at flytte
Jamen så lad da være med at flytte hjemme-
fra, når I ikke har råd til det, vil nogen jo med 
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Tre forslag
1.  Opret nogle kommunale fritidsjob 

fx i kultur- og foreningslivet, hvor 
værdigt trængende (hed det ikke 
sådant i gamle dage) unge menne-
sker (læs: ubemidlede FGU-elever 
uden låneret) kan arbejde i f.eks. 5 
timer om ugen og indgå en aftale 
med kommunen om, at deres løn-
indtægt efter skat direkte overføres 
til udlejer til nedbringelse af husle-
jen.

2.  Opret nogle fritids-legater, hvor den 
samme gruppe unge kan få betalt et 
kontingent til en fritidsaktivitet og 
gives mulighed for at anskaffe en 
ny eller brugt ketsjer og noget egnet 
sportstøj.

3.  Sørg for at FGU-skolerne også får 
liv om aftenen som et samlingssted, 
hvor man kan nørde sammen, bare 
være sammen, have en fast holde-
punkt og f.eks. få vasket og tørret 
sit tøj gratis, så der er noget, der er 
værd at komme efter. Måske kan 
man købe billige rugbrødsmad-
der? Og snakke med en fornuftig 
og omsorgsfuld voksen? Giv ung-
domsskolen lov til at udbyde sine 
tilbud til unge op til 25 år, hvilket 
loven giver kommunalbestyrelsen 
mulighed for at beslutte, og lad ak-
tiviteterne foregå på FGU-skolerne. 
Hjælp de unge med at få mening i 
tilværelsen mellem kl. 16-08, så de 
kan klare deres skolegang næste 
dag fra kl. 08-16 uden at blive truk-
ket i skoleydelsen.

Vejlederens opgaver
Og så skal vi vejledere nok i højere grad 
til at vejlede de unge mennesker og de-
res forældre om de vilkår, der venter, 
når man påtænker at flytte hjemmefra. 
Det vil være et vigtigt bidrag ind i for-
ældreorienteringen i 10. klasse og i den 
kollektive vejledningsindsats. Det er 
faktisk langt sværere at finde informa-
tion om, end hvordan man lige kommer 
i gang med en uddannelse.

Vi må sammen arbejde på at kunne 
give disse unge et alternativ til øko-
nomisk elendighed og håbløshed som 
starten på deres voksenliv. 

gelige og angste og depressive og syn-
ker ned i hash og druk og mismod og 
trækker sig fra verdenen og blot sidder 
bag en PCskærm og kukkelurer? 

Ikke råd til fællesskabet
Og ofte synes vi, at svaret på de unges 
elendigheder og manglende robusthed 
er FÆLLESSKABER. Vi skal have dem 
engageret i kultur og fritidslivet. De 
skal ud i foreningerne og integreres i 
det sociale liv blandt os andre normale 
væsener. Gerne via en ældre frivillig 
mentor eller en studerende, der så kan 
bryste sig af et frivillighedscertifikat på 
sit studie-CV. Her er det så vi muligvis 
i vores iver lige glemmer en mellemreg-
ning. Det er nemlig mega svært at gå til 
badminton, når man ikke har råd til at 
betale kontingent eller købe en ketcher, 
ikke ejer et par indendørs sportssko og 
i øvrigt ikke har råd til at bruge penge 
at få vasket sit ene sæt sportstøj fra 
gang til gang, som det hør og bør sig. 

Vi må sammen lægge hovederne i 
blød og gøre noget andet og nyt for dis-
se unge. Her er 3 forslag som inspira-
tion til, at I selv sætter jer i disse unges 
sted og finder på nye muligheder, som 
de har en chance for at kunne indfri og 
deltage i.
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rette kunne sige til disse unge 
mennesker. Men realiteten er, 
at nogle af disse unge ikke har 
et valg. Det forventes næsten af 
dem, at de flytter hjemmefra på dagen, 
hvor de fylder 18 år. Forældrene, måske 
den enlige mor eller far, kan simpelt-
hen ikke klare at have børnene boende 
hjemme længere. Måske er pladsen 
trang i lejligheden. Der er ikke råd til at 
fylde køleskabet op, med voksne børn 
boende hjemme. Boligsikringen falder 
bort eller bliver reduceret. Skænderi-
erne tager til i omfang. Her er det om-
vendt curling, her bliver de unge fejet 
ud af døren, og stenene bliver lagt for at 
undgå, at de kommer hjem igen. 

Det kræver et helt utroligt budgetta-
lent, en udpræget snusfornuftig voksen 
tilgang til afståelse af al unødighed, en 
rygrad så stiv som et stålrør, en evne 
til at kunne overleve på en sten og en 
kolossal selvdisciplin til at kunne kon-
trollere enhver impulstrang og modstå 
enhver fristelse ud over det absolut nød-
vendige. Egenskaber som de færreste af 
os besidder i en så nødvendig grad, og 
som bestemt heller ikke er et kendetegn 
for de unge, som vil være i målgruppen 
for den Forberedende Grunduddannel-
se. Lad os bare være helt ærlig. Vi ville 
ikke klare en uge på de præmisser. Og 
så undrer vi os over, at de unge har så 
svært ved at fastholde uddannelse på 
disse præmisser? Og at de bliver så sva-

MEDICIN: 300 KR.

Indtægt 5.400 kr. netto
HUSLEJE: 3.000 KR.

MOBILABONNEMENT+ AFDRAG: 300 KR.
INTERNET: 300 KR. 
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