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FORORD 

P47 - den et-årige arbejdsmarkedsuddannelse for kvinder - er AMU-sy- 
stemets første grundigt evaluerede længerevarende uddannelsesforløb, 
hvor målene også omfatter personlige og almene kvalifikationer. I de før- 
ste år, dvs i forsøgsperioden som sluttede i 1991, var P47 en uddannelse 
kun for kvinder. 

I forsøgsperioden blev 22 uddannelsesforløb evalueret, jvf. Salling Olesen 
og Ramsøe, 1989; Ramsøe, 1990; Salling Olesen og Ramsøe, 1991 samt Lar- 
sen, Sallling Olesen og Ramsøe, 1992. 

Den evaluering der præsenteres i nærværende rapport, er en undersøgelse 
af tre af disse forløbs længerevarende effekt og betydning for deltagerne, 
deres livshistorie og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Projektet er udført for Arbejdsmarkedsstyrelsen af Erhvervs- og voksen- 
uddannelsesgruppen, RUC. Projektet har været ledet af Kirsten Larsen der 
også har udarbejdet nærværende rapport, men mange har deltaget i arbej- 
det. 
Det gælder Flemming Pedersen, tidligere Erhvervs- og voksenuddannelses- 
gruppen, RUC, nu DEL, der har været konsulent og nødvendig “sparrings- 
partner” i forhold til hele den kvantitative del af projektet (rapportens ka- 
pitel II) og som alene har gennemført den statistiske bearbejdning af data- 
materialet. 
Det gælder en række studentermedhjælpere, først og fremmest Lillian Chri- 
stensen og Tricia Gale der (senere som forskningsassistenter) har deltaget 
i det dybtgående analyse- og fremstillingsarbejde i forbindelse med de 
fem interviewcases, som udgør hovedstammen i rapportens kapitel 3. 
Projektet havde ikke kunnet gennemføres uden indledende hjælp fra An- 
nette Ramsøe (dengang Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen, RUC) 
og Henning Salling Olesen (RUC) der havde ansvaret for den oprindelige 
P47-evaluering samt fra konsulent John Jensen der foretog den statistiske 
bearbejdning i den oprindelige evaluering. 
Størst tak til det uddannelsessystem - Arbejdsmarkedsuddannelserne - 
og de enkeltpersoner som turde tro og satse på at uddannelse kan gøre en 




