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Hvad vi ved om udsatte unge Bent Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Der har historisk været et problem med,
at betydelige dele af en ungdomsårgang aldrig får en erhvervskompetencegivende uddannelse og aldrig får en
vedvarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Endnu i dag begynder op mod 8 procent af en ungdomsårgang
voksenlivet uden at være i uddannelse eller have en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, og denne position

fastholdes ofte gennem hele livet.

Frem til 2020 vil ROCKWOOL Fonden styrke vores viden om de udsatte unge. Det sker gennem forskning i
deres baggrund og livssituation og gennem interventioner, der sigter mod at bringe de unge enten i arbejde

eller uddannelse.

Bogen giver en sammenfattende og let tilgængelig fremstilling af den viden, der allerede findes om udsatte
unge: Hvem er de? Hvad betyder det økonomisk for samfundet, at så mange unge ikke kommer ordentligt i
gang med voksenlivet, og hvilke grupper er ekstra eksponerede for udsathed? Disse og lignende temaer

analyseres i bogen.

Målgruppen er studerende, socialarbejdere, forældre og de politikere, der træffer beslutninger med det sigte at
mindske tallet af udsatte unge. Baggrundsmaterialet er forskning i ROCKWOOL Fonden suppleret med andre

relevante datakilder.
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