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Kvartalsrapport 3. kvartal 2017, UU Guldborgsund

INDLEDNING

Denne kvartalsrapport er den første som udgives af UU Guldborgsund. 
Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant 
data og information om de unges uddannelsesaktiviteter. 

Det er tanken, at rapporten skal udgives 4 gange årligt og tilpasses med 
de fokuspunkter som tiden efterspørger.

I rapporten tages der udgangspunkt i de unges placering på aldersgrup-
perne 15-17 årige og 18-24 årige, samt fokus på uddannelsesvalget for 
dem som forlod grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2017 og deres prøve-
karakterer. 

Vejledningsforpligtigelsen ift. til gruppen af 15-17 årige som har forladt 9. 
klasse er meget klar. Denne gruppe skal være i gang med uddannelse, 
arbejde eller forberedende aktivitet. Til gruppen 18-24 årige er vejled-
ningsforpligtigelsen anderledes, da der her er tale om en opsøgende og 
opfølgende forpligtigelse. 

Rapporten er udarbejdet på baggrund af data pr. 30. september 2017.

Data er udtrukket via fagsystemet UNO UNG, som opsamler data fra en 
række andre modersystemer, herunder bla. ungedatabasen og KMD-elev. 
Ungedatabasen opsamler informationer fra uddannelsesinstitutioner, skat 
og jobcentrer omkring de unges aktiviteter. Data ift. SKAT og jobcentrenes
aktiviteter er behæftet med en tidsforskydninger på ca. 2 mdr.

Tallene i denne rapport giver dog et retvisende billeder over den samlede 
placering af de unge og deres aktiviteter.

15-17 ÅRIGE
Nedenstående tabel 1 viser antal og fordelingen i % af de 15-17 årige i 
uddannelsessystemet. Som det fremgår er der 30 unge svarende til 1,5% 
som er uden aktuelt tilbud. Disse unge er i afklarende vejledningsforløb.

Tabel 1

Status ved udgangen af 3. kvt. 
2017 Antal Fordeling
11.-13. skoleår 3 0,1%
Andre ungdomsuddannelser 15 0,7%
Erhvervsuddannelser 193 9,4%
Forberedende og udviklende aktiviteter 91 4,4%
Grundskolen 1010 48,9%
Gymnasiale uddannelser 713 34,5%
Midlertidige aktiviteter 9 0,4%
Ukendt ( I Vejledningsforløb) 30 1,5%
I alt 2064 100,0%

Desuden fremgår det, at 100 unge er i forberedende og midlertidig aktivi-
tet, hvilket er specificeret i tabel 2.

I alt er 130 unge svarende til 6,3% uden for det ordinære uddannelsessy-
stemet, men i andre aktiviteter.



3

Kvartalsrapport 3. kvartal 2017, UU Guldborgsund

INDLEDNING

Denne kvartalsrapport er den første som udgives af UU Guldborgsund. 
Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant 
data og information om de unges uddannelsesaktiviteter. 

Det er tanken, at rapporten skal udgives 4 gange årligt og tilpasses med 
de fokuspunkter som tiden efterspørger.

I rapporten tages der udgangspunkt i de unges placering på aldersgrup-
perne 15-17 årige og 18-24 årige, samt fokus på uddannelsesvalget for 
dem som forlod grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2017 og deres prøve-
karakterer. 

Vejledningsforpligtigelsen ift. til gruppen af 15-17 årige som har forladt 9. 
klasse er meget klar. Denne gruppe skal være i gang med uddannelse, 
arbejde eller forberedende aktivitet. Til gruppen 18-24 årige er vejled-
ningsforpligtigelsen anderledes, da der her er tale om en opsøgende og 
opfølgende forpligtigelse. 

Rapporten er udarbejdet på baggrund af data pr. 30. september 2017.

Data er udtrukket via fagsystemet UNO UNG, som opsamler data fra en 
række andre modersystemer, herunder bla. ungedatabasen og KMD-elev. 
Ungedatabasen opsamler informationer fra uddannelsesinstitutioner, skat 
og jobcentrer omkring de unges aktiviteter. Data ift. SKAT og jobcentrenes
aktiviteter er behæftet med en tidsforskydninger på ca. 2 mdr.

Tallene i denne rapport giver dog et retvisende billeder over den samlede 
placering af de unge og deres aktiviteter.

15-17 ÅRIGE
Nedenstående tabel 1 viser antal og fordelingen i % af de 15-17 årige i 
uddannelsessystemet. Som det fremgår er der 30 unge svarende til 1,5% 
som er uden aktuelt tilbud. Disse unge er i afklarende vejledningsforløb.

Tabel 1

Status ved udgangen af 3. kvt. 
2017 Antal Fordeling
11.-13. skoleår 3 0,1%
Andre ungdomsuddannelser 15 0,7%
Erhvervsuddannelser 193 9,4%
Forberedende og udviklende aktiviteter 91 4,4%
Grundskolen 1010 48,9%
Gymnasiale uddannelser 713 34,5%
Midlertidige aktiviteter 9 0,4%
Ukendt ( I Vejledningsforløb) 30 1,5%
I alt 2064 100,0%

Desuden fremgår det, at 100 unge er i forberedende og midlertidig aktivi-
tet, hvilket er specificeret i tabel 2.

I alt er 130 unge svarende til 6,3% uden for det ordinære uddannelsessy-
stemet, men i andre aktiviteter.



4

Kvartalsrapport 3. kvartal 2017, UU Guldborgsund

Herunder ses fordeling af de forberedende- og midlertidig aktivitet. 

Tabel 2

Forberedende og udviklende aktiviteter,
samt midlertidige aktiviteter Antal Fordeling
Forberedende og udviklende aktiviteter 91 91,0%

Andre udviklende og forberedende aktiviteter 
aftalt med UU 9 9,0%
Arbejde - deltid 14 14,0%
Arbejde - fuld tid 16 16,0%
Danskuddannelse 2 2,0%
Ophold i udlandet 5 5,0%
Produktionsskole 40 40,0%
Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven 1 1,0%
VUC-AVU niveau 1 1,0%
VUC-HF niveau 2 2,0%
Øvrige uddannelser og kurser 1 1,0%

Midlertidige aktiviteter 9 9,0%
Afsoning 1 1,0%
Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 1 1,0%
Fritagelse for uddannelsespligt i hht. 
vejledningsloven 2 2,0%
Ledig 1 1,0%
Orlov 1 1,0%
Sygdom 3 3,0%

I alt 100 100,0%

Alle unge under 18 år skal iht. lovgivningen være i gang med uddannelse, 
arbejde (min 18 timer ugentligt) eller forberedende aktiviteter, som be-
skrevet i ”pligtbekendtgørelsen”. 

Ingen unge under 18 år er pt. aktiveret gennem jobcentret.

18-24 ÅRIGE
Aldersfordeling blandt de 18-24 årige fremgår af tabel 3. 

Tabel 3
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Det er tydeligt, at der sker en fraflytning fra kommunen, hvilket oftest 
skyldes at de unge starter på en videregående uddannelse i de større stu-
diebyer.
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I følgende tabel 4 ses gruppen af 18-24 årige og deres status ift. ungdoms-
uddannelse. OBS! Ungegruppen iht. lov om aktiv beskæftigelse går op til 
30 år. 25-29 årige er ikke en del af denne opgørelse.

Tabel 4

Status ungdomsuddannelse 18-25 årige Antal Fordeling
I gang med ungdomsuddannelse 1322 30,4%
Ja - har gennemført ungdomsuddannelse 1795 41,3%
Nej og er ikke i gang 1232 28,3%
I alt 4349 100,0%

I alt er der 28,3% som ikke er direkte i gang med en ungdomsuddannelse.

Af nedenstående tabel 5 kan ses hvilken aktivitet gruppen som ikke er i 
gang med en ungdomsuddannelse, er i gang med.

Tabel 5

Aktivitet for unge som ikke er i gang 
med ungdomsuddannelse Antal Fordeling
11.-13. skoleår 1 0,1%

11.Efterskole 1 0,1%
Forberedende og udviklende aktiviteter 459 37,3%

Andre udviklende og forberedende aktiviteter 
aftalt med UU 2 0,2%
Arbejde - deltid 54 4,4%
Arbejde - fuld tid 89 7,2%
Danskuddannelse 89 7,2%
Højskole 2 0,2%
Produktionsskole 34 2,8%
Selvstændig erhvervsdrivende 1 0,1%
TAMU 4 0,3%
Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven 2 0,2%
VUC-AVU niveau 116 9,4%
VUC-HF niveau 63 5,1%
Øvrige uddannelser og kurser 3 0,2%

Grundskolen 1 0,1%
10.Efterskole 1 0,1%

Midlertidige aktiviteter 254 20,6%
Afsoning 2 0,2%g   p g    
vejledningsloven 2 0,2%
Ledig 1 0,1%
Offentlig forsørgelse 237 19,2%
Orlov 4 0,3%
Sygdom 2 0,2%
Værnepligt 6 0,5%

Ukendt 517 42,0%
Ukendt 517 42,0%

I alt 1232 100,0%
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Af de 1.232 unge som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse er i alt 
411 i arbejde, på sprogskole eller VUC. 

Dette svare til 33,3% af den samlede gruppe som ikke er i gang med en 
ungdomsuddannelse.

En anden stor andel af gruppen som ikke er i gang med ungdomsuddan-
nelse er på offentlig forsørgelse, hvilket svare til 237 personer og 19,2 %.

Af den samlede gruppe på 4.349 18-24 årige, svare andelen på offentlig 
forsørgelse til 5,4%.

Den største andel som ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse 
er ukendt og udgør 517 personer svarende til 42%, hvilket svare til 11,9% 
af den samlede gruppe.

Ukendt betyder, at de ikke er i gang med en aktuel uddannelsesaktivitet, 
hvilket typisk skyldes, at de er i deltidsarbejde eller står i et uddannelses-
skift. Information om deltidsarbejde er ikke en oplysning som automatisk 
opdateres som en aktivitet, da denne aktivitet typisk vil karambolere med 
en uddannelsesaktivitet, da mange unge har et fritidsarbejde ved siden af 
deres uddannelse.

VALG AF UNGDOMSUDDANNELSE 
EFTER 9. OG 10. KLASSE
Af nedenstående tabel 6 fremgår det, hvilken uddannelsesaktivitet, som de 
unge der forlod 9. og 10. klasse i juli 2017, er placeret på i 3. kvartal 2017.

Tabel 6

9 10 Fordeling
11.-13. skoleår 4 4 0,4%
Andre ungdomsuddannelser 7 7 14 1,3%
Erhvervsuddannelser 70 77 147 14,0%
Forberedende og udviklende aktivitete 22 35 57 5,4%
Grundskolen 338 13 351 33,5%
Gymnasiale uddannelser 236 218 454 43,3%
Midlertidige aktiviteter 1 3 4 0,4%
Ukendt (I Vejledningsforløb) 7 10 17 1,6%
I alt 681 367 1048 100,0%

Placring på uddannelse efter 9. 
og 10. klasse

Klassetrin Antal 
i alt

Heraf fremgår, at 33,5% fortsætter i et 10. klasseforløb i enten folke-,
privat- eller efterskole.

I forhold til den politiske målsætning om, at 25% af de elever som forla-
der grundskolen i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse, ligger Guld-
borgsund Kommune på 147 udad 697 (1048-351) svarende til 21,1%.
Dette er et lille fald ift. 2016, hvor 146 udad 639 svarende til 22,8% 
valgte en erhvervsuddannelse.
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PRØVEKARAKTERER FRA 9. OG 10. 
KLASSE I FOLKESKOLEN
Nedenstående tabel 7, viser gennemsnittet af prøvekaraktererne for hen-
holdsvis dansk og matematik fordelt på 9. og 10. klasse. Medtaget er kun 
folkeskolerne i Guldborgsund kommune og ikke privat- og efterskoler, da 
karakterdata pt. er utilstrækkelig på disse grupper.

Ikke angivet karaktere dækker over elever som kommer fra center- og 
specialklasser.

Tabel 7

9 10 Antal i alt
Under 2,0 i dansk 17 9 26
Ikke angivet karakter i dansk 45 7 52
I alt dansk 62 16 78

Under 2,0 i matematik 47 17 64
Ikke angivet karakter i matematik 46 6 54
I alt matematik 93 23 118

Under 2,0 i både dansk og matematik 12 5 17
Ikke angivet i både dansk og matematik 42 7 49
I alt i både dansk og matematik 54 12 66
I alt som ikke har 2,0 i snit 101 27 128

9. og 10. klasse i folkeskolen (eks. 
privat og efterskoler) 2017

Klassetrin

Gruppen på i alt 128 elever skal ses ift. en samlet mængde på 671 folke-
skoleelever i Guldborgsund Kommune, hvilket svare til at 19,4% ved af-
gangsprøven i juni 2017, ikke havde 2,0 i gennemsnit i dansk og/eller 
matematik. 

Det betyder derfor, at 130 elever ikke lever op til adgangskravet til er-
hvervsuddannelserne. Størstedelen af denne gruppe kommer fra 9. klasse 
(101 pers.) og fortsætter i et 10. klasseforløb med henblik på at opnå de 
faglige krav til f.eks. erhvervsuddannelsen.
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