
Fredags Summary   
- opsamling og kommentarer fra presserummet... 
 
Under overskriften Indvandrerbørn giver forældrene baghjul kunne Ugebrevet A4 i mandags 
referere til en undersøgelse udført af analysebureauet Catinét Research. Resultatet af undersøgelsen, 
der søger at afdække den sociale mobilitet mellem indvandrergenerationer med uddannelse som 
målestok er opsigtsvækkende. Og de dystre billeder af andengenerationsindvandrere, som man ofte 
ser dem skildret, ser for alvor ud til at ændres. 
 
Undersøgelsen viser, at allerede i første generation er mænd og kvinder i indvandrerfamilier bedre 
uddannet end deres forældre – endda i højere grad end man ser det hos etniske danskere. I 
andengenerationen er 59 procent af de 15-29 årige efterkommere bedre uddannet end deres 
forældre. Hos etniske danskere er det tilsvarende tal 35 procent. Undersøgelsen påpeger, at den 
store fremgang er sket på baggrund af et lavt udgangspunkt – men understreger også at 
førstegenerationsindvandrere har store ambitioner på deres børns vegne. Således forventer 90 
procent af de adspurgte indvandrerforældre, at deres børn overhaler dem uddannelsesmæssigt. Og 
en næsten identisk procentsats blandt de 15-19 årige oplyser, at de af deres forældre er blevet 
opfordret til at tage en uddannelse. For etniske danskere ligger disse tal omkring 50 procent. 
 
Tal fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration dokumenterer ligeledes en markant 
stigning. Således var 41 procent af de mandlige og 49 procent af de kvindelige efterkommere af 
indvandrere i 1995/1996 i gang med en ungdomsuddannelse. I 2006/ 2007 var dette tal vokset til 
henholdsvis 54 procent og 57 procent. Til sammenligning var tallet for etniske danskere 59 procent 
for de unge mænd og 60 procent for de unge kvinder. 
 
Med hensyn til de videregående uddannelser, så ses her en lignende positiv udvikling. I 1995/1996 
var det 17 procent af de 20-24 årige mandlige og 15 procent af de kvindelige efterkommere af 
indvandrere, der var i gang med en videregående uddannelse. I 2006/2007 var tallene vokset til 
henholdsvis 19 og 31 procent. Der er således tale om mere end en fordobling af de kvindelige 
studerende. For etniske danskere var tallene i 2006/2007 henholdsvis 22 procent for de unge mænd 
og 35 procent for de unge kvinders vedkommende. 
 
I tider hvor der blandt opsendte politiske prøveballoner tales om tvangsindskrivning af børn af 
indvandrere i landets vuggestuer – og modsætter man sig dette kan en mulig konsekvens være 
tvangsfjernelse af barnet – er ovenstående bestemt både positiv og tankevækkende læsning. 
 
 
”Aldrig har så mange offentlige medarbejdere haft så meget at være stolte af”. Det er en 
overskrift som har kunnet ses i forskellige danske medier i den seneste tid. Og selvom det kunne 
være nærliggende at tro at, det var SL, der var på spil med en kraftig punchline i forhold til 
kommende lønforhandlinger, så er det altså ikke sådan, det hænger sammen. Annoncen er indrykket 
af Mandagmorgen og Innovationsrådet, der i næste uge, i samarbejde med FUHU og Berlingske 
Tidende afholder en fire timers debatkonference om at udvikle vinderkulturer i offentlige 
virksomheder og institutioner. Indbydelsen kan også ses på FADDs hjemmeside. 
 
Uagtet at det ikke er SL, der står bag de bemærkelsesværdige ord i overskriften, så er det fornyede 
fokus på offentlig ledelse, offentlige medarbejdere og offentlige institutioner, som overskriften 
signalerer, interessant for den pædagogiske verden.  



 
Mandagmorgen udkommer således med et særligt temanummer på mandag den 23. februar, der 
under overskriften Den offentlige ledelsesrevolution får følgende ord med på vejen: 
”Det hidtil mest omfattende generationsskifte blandt offentlige ledere kan blive starten på en 
gennemgribende fornyelse af ledelseskulturen i den offentlige sektor. Inden for 5-8 år går halvdelen 
af alle offentlige ledere på pension. Det er udgangspunktet for næste uges temanummer, der i cases, 
analyser og interview med topledere og ledelseseksperter beskriver den radikale omstilling, 
sektoren står over for. Temanummeret lægger samtidig op til Mandag Morgens og 
Innovationsrådets konference 25. februar om skabelsen af en ny vinderkultur blandt offentlige 
medarbejdere.” 
 
Fredags Summary vil, inspireret af temanummeret af Mandagmorgen og den kommende 
konference hos Innovationsrådet, udkomme i en særlig temaudgave vedrørende offentlig ledelse. 
Dette vil ske i løbet af næste uge. Se eventuelt mere hos www.innovationsraadet.dk . 
  
 
Fastelavn står for døren. Fortovene flyder i de kommende dage af ”spidermænd” og prinsesser. Og 
i dagens udgave af Berlingske Tidende kunne man sågar se et fastelavnsbillede af en dreng klædt ud 
som Osama Bin Laden. Ja, inspirationskilderne er mangfoldige, når dresset skal vælges – de maser 
sig på, ofte i den bedste sendetid. Og i forlængelse af Disneyshow og fredagsslik sluges alt jo som 
bekendt råt. Paraderne er for længst deponeret i den velkendte blanding af sukker og 
tilsætningsstoffer, når resten af ”mainstreamfredagstæppet” svøber sig om Familien Danmark i 
hjørnesofaen. Lige netop derfor er jeg så småt begyndt at gyse ved tanken om alle de små Thomas 
Blachman’er, der sikkert dukker op i forbindelse med weekendens tøndeslagninger... 
 
 
    
 
God weekend!  
 
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
 
 
 
  
 
 


