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Indledning 

Denne kvartalsrapport er den første som udgives af UU Guldborgsund i 

2022. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere 

relevant data og information om de unges uddannelsesaktiviteter. 

Rapporten udgives 4 gange årligt og tilpasses med de fokuspunkter som 

tiden efterspørger. 

I denne rapport tages der udgangspunkt i to temaer: 

1. Grundskoleelevernes uddannelsesønsker pr. 01.03.22, hvor ønsker ele-

verne at starte? 

2. Uddannelsesparathedsvurderingen skoleåret 2021-22, fordelt på 8. 9. 

og 10. klasse. 

GRUNDSKOLEELEVERNES UDDANNELSESØNSKE PR. 

3. MARTS 2022 

Grundskolelevernes uddannelsesønske er hentet d. 01/03-2022 fra opta-

gelse.dk og tager udgangspunkt i 9.- og 10. klassernes 1. prioritet. Data 

indeholder samtlige 939 elever med bopæl i Guldborgsund kommune 

Tabellen viser fordelingen af elevernes uddannelsesønsker fra 9. -10.kl. 

 

 

 

- Feltet ”Uden udd. valg pt.” repræsenterer elever der pr. 01/03-

2022 ikke havde afgivet et uddannelsesønske. I denne gruppe er 

indeholdt en stor del elever fra bl.a. specialklassetilbud og efter-

skoler, hvor fremtidig tilbud mangler endelig afklaring. 

 

- STU elever skal igennem en målgruppevurdering for at starte på 

STU. 

 

- Feltet ”Andet” repræsenterer elever der fx starter på frie fagsko-

ler, skal i praktik eller søger arbejde efter afsluttet grundskole. 

 

- GYM indeholder HHX, HTX, HF og STX 

 

UDDANNELSESPOLITISK MÅLSÆTNING 

I 2025 er den uddannelsespolitiske målsætning at andelen der vælger en 

erhvervsuddannelse øges til mindst 30%. 

I forhold til den uddannelsespolitiske målsætning om, at 25% af de elever 

der forlod grundskolen i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse, placerer 

Guldborgsund Kommune sig rigtig tilfredsstillende. Dette skyldes mange 

faktorer, men det vedholdende samarbejde med erhvervsuddannelserne, 

hvor der tegnes en rød tråd i vejledningen fra 4. til 10 klasse er uden tvivl 

en stærk medvirkende faktor. I Guldborgsund kommune har 24,1 % valgt 

en erhvervsuddannelse som 1.prioritet, i direkte forlængelse af deres 

grundskole. Det svarer til 146 grundskoleelver ud af 605 mulige (939-334) 

De 334 grundskoleelever har valgt et 10.skoleår. 
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FRA 9. TIL 10. KLASSE. 

Nedstående tabel viser fordelingen af 9. klassernes ønsker til henholdsvis 

10. folkeskole, 10. efterskole eller 10. privatskole. 

 

 

Nedenstående tabel viser henholdsvis antal ansøgninger og den procent-

vise fordeling af kommende 10.kl. elever fra Guldborgsund Kommune. 

Uddannelsesønske Antal % 

10.Folkeskole 121 36% 

10. Efterskole 194 58% 

10. Privatskole 19 6% 

 

Uddannelsesønsker til 10. kl. folkeskole og 10.kl. privatskole kan også in-

deholde ønsker til skoler beliggende uden for Guldborgsund Kommune. 

Pr.01.03.2022 er der 99 elever der har valgt GULD10 som deres første 

prioritet. 

 

 

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN 2021-22 

Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) er en proces, som starter i 8. 

klasse. Vurderingen skal sikre, at de foreløbig ikke-uddannelsesparate 

elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen 

af 9. klasse eller eventuelt 10. klasse. 

Eleverne bliver i skoleåret 2021/22 vurderet på de sociale, personlige, 

faglige og praksisfaglige forudsætninger. Lærerne afgiver grundlaget 

hvorefter vejlederen i tæt samarbejde med skolen foretager den endelige 

vurdering.   

Eleverne kender deres vurdering, inden de afgiver deres uddannelsesøn-

ske.  

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN PR. 15/1-22 FOR 8. 9. 

OG 10.KLASSE  

Nedenstående viser fordelingen af uddannelsesparate, delvis parate og 

foreløbige ikkeuddannelsesparate (IUP) 8. klasses elever på henholdsvis 

folke- og privatskoler i Guldborgsund Kommune. Eleven bliver vurderet 

delvis parat, hvis eleven opfylder adgangskrav til EUD, men ønsker GYM, 

hvor eleven ikke opfylder adgangskravene. 

Der var pr. 15.01.22 vurderet 642, 8. klasses elever i folke- og privatsko-

ler i Guldborgsund Kommune 

I år har vi lavet en særskilt kategori: Fritaget for vurdering. Den indehol-

der elever som efter folkeskolen skal starte på STU. På 8 årgang er 24 

elever ud af de 642 elever fritaget for vurdering.  
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I den efterfølgende beregning tæller de delvis parate med som værende 

IUP, dette fordi vi lægger os op af ministerets beregningsmetode. 

- 50 % af eleverne i folkeskolen er vurderet IUP 

- 20 % af eleverne i privatskole er vurderet IUP 

- Samlet set er 46 procent vurderet IUP på folke- og privatsko-

lerne. 

Sidste år var 47,3 % på 8. årgang vurderet IUP. Så vi har set en lille fald 

på 1,3 %. 

 

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN PR. 15/1-22 FOR 9. 

KL. 

Der var pr. 15.01.22 indskrevet 620, 9. kl. elever i folke- og privatskoler i 

Guldborgsund Kommune. 

I år har vi lavet en særskilt kategori: Fritaget for vurdering Den indehol-

der elever som efter folkeskolen skal starte på STU På 9 årgang er 23 

elever ud af de 620 elever fritaget for vurdering. 

 

 

I den efterfølgende beregning af hvor mange der er vurderet IUP, tæller 

de delvis parate med som værende IUP. Dette fordi vi lægger os op af 

ministerets beregningsmetode. 

- 34 % af eleverne i folkeskolen er vurderet IUP. 

- 17 % af eleverne i privatskole er vurderet IUP  

- Samlet set er 32 % vurderet IUP på folke- og privatskolerne. 

Sidste år var 33,8 % vurderet IUP, hvilket er meget lig med dette års re-

sultat. Det resultat som UU Guldborgund hæfter sig ved, er at 47,3 % af 

denne årgang i 8. klasse blev vurderet IUP, og derfor ser vi en fornuftig-

nedgang i denne gruppe, som vi forventer falder yderligere inden den sid-

ste vurdering i slutningen af 9. klasse 

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN PR. 15/1-22 FOR 10. 

KL. 

Der var pr. 15.01.22 indskrevet 114, 10 kl. elever i folke- og privatskoler 

i Guldborgsund Kommune. 

I år har lavet en særskilt kategori: Fritaget for vurdering. Den indeholder 

elever som efter folkeskolen skal starte på STU, og som ikke bliver vurde-

ret. På 10 årgang er 6 elever ud af de 114 elever fritaget for vurdering. 

Disse elever går i Autismeklassen på Nr.Vedby skole og i Centerklassen 

på SUNDskolen. 
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I den efterfølgende beregning af hvor mange der er vurderet IUP, tæller 

de delvis parate med som værende IUP. Dette fordi vi lægger os op af 

ministerets beregningsmetode. 

- 71 % af eleverne i folkeskolen er vurderet IUP 

- 27 % af eleverne i privatskolen er vurderet IUP 

- Samlet set er 65 % vurderet IUP på folke- og privatskolerne. 

Sidste år var 43,9 vurderet IUP – og med det nuværende resultat ligger 

vi noget højere – men forventer en væsentlig nedgang ved sidste vurde-

ring. 

 

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN OVERSIGT. 

I denne Gennemgang af UPV processen og alle tal, har vi lavet en over-

sigt som viser procentfordelingen af IUP og UP elever fra 8 til 10 klasse. 

 

 

 

I ønskes alle et godt forår. 
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F O L K E S K O L E P R I V A T S K O L E I  A L T

UPV FOR 10.KLASSE
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