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Kvartalsrapport 2. kvartal 2021, UU Guldborgsund 

Indledning 

Denne kvartalsrapport er den anden som udgives af UU Guldborgsund i 

2021. 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 tre temaer: 

1. Hvem vælger 10. klasse? 

2. Forberedende Grunduddannelse - FGU 

3. ATU – Akademiet for talentfulde unge. 

 

10. KLASSE 

Vi har i denne rapport haft et særligt fokus på hvem der vælger 10. 

klasse, på henholdsvis folke- privat og efterskole. Vi har set på kønsfor-

delingen og elevernes seneste uddannelsesparathedsvurdering (UPV), 

samt genereret et samlet overblik over, hvor de elever som vælger 10. 

klasse kommer fra.  

10. klasse i Guldborgsund Kommune skal efter sommerferien varetages 

af det nye 10. klasses center – GULD10. Elevantallet på GULD 10 er 96 

elever pr. 05.07.21 med en forventning om at det endelige elevtal lander 

på over 100 elever. GULD10 hører til på Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing 

Falster og drives af CELF og SOSU med selvstændig ledelse.  

Hvis du vil vide mere om GULD10, kan du finde oplysninger på 

www.GULD10.dk 

 

 

Fordelingen viser at der er flest piger som vælger 10. klasse. 57 % af 

dem der vælger 10. klasse er piger. 

Eleverne er blevet uddannelsesparathedsvurderet 14.06.21, og i neden-

stående diagram, kan vi se fordelingen af parate og ikke parate elever i 

de kommende 10. klasser. 
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Vi har også set på, hvor de kommende elever fra 10. klasse kommer fra. 

 

 

 

DEN FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE - FGU 

FGU har netop sluttet sit andet år. Derfor har vi kigget på den gruppe ele-

ver, der har brugt de 2 år som det er muligt at gå på FGU, og set på hvil-

ken aktivitet de er kommet videre til. Der er også mulighed for forlæn-

gelse af FGU tiden. En forlængelse vil altid være aftalt i et tæt samar-

bejde med UU Guldborgsund.  

 

 

Pr. 06.07.21 er indskrevet 119 unge, hertil kommer de Guldborgsund 

unge der eksempelvis er indskrevet i Maribo og på Sydsjælland. Der for-

ventes en tilgang på ca. 50 unge frem mod september 2021.  

Efter sommerferien forventes fordelingen af elever på FGU i Nykøbing F. 

at være således: 

 

AGU 15 

EGU 5 

Basis 3 

Handel og Kundeservice 7 

Omsorg og sundhed 22 

Motor og mekanik 8 

Musisk og kunstnerisk 11 

Transport og service 5 

Mad og ernæring 12 

Smed og industri 4 

Kommunikation og medier 16 

Byg, bolig og anlæg 11 
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AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE - ATU 

I Guldborgsund kommune er der et tværpolitisk mål om At talent og po-

tentialer udvikles, og derfor sættes der fokus på talentfulde elever i 6. 

klasse, der savner faglige udfordringer - gennem et samarbejde med 

Akademiet for Talentfulde Unge Øst. 

Der kan deltage 1-2 elever fra hver skole i Guldborgsund Kommune. Det 

vil være elever som skolen indstiller, hvis de er interesserede. Der vil 

være 12 undervisningsdage, som kommer til at foregå på Nykøbing Kate-

dralskole, hvor man bliver undervist af kandidatstuderende, og bliver klo-

gere på det naturvidenskabelige, samfundsvidenskab og humaniora. De 

12 undervisningsgange strækker sig fra oktober i 6. klasse til december i 

7. klasse. Forløbet giver eleverne faglige og personlige udfordringer og et 

socialt fællesskab med andre talentfulde unge, og inspiration til fremti-

dens mange uddannelsesveje.  

 

 

 

I ønskes alle en rigtig god sommer. 

 


