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Kvartalsrapport 3. 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. Hvor er vores afgangselever fra 9. og 10. klasse elever i gang nu? 

2. GULD10  

3. CELF – 4., 5. klasse på opdagelse. 

 

HVOR ER VORES AFGANGSELEVER I GANG? 

For de to tabeller gælder at elever fra folke- privat- og efterskoler indgår i 

datatrækket. Nedenstående tabel giver et overblik over, hvilken aktivitet 

9. - og 10. klasse elever fra skoleåret 2020-21 pr. 09/09-21 er i gang med. 

 

 

 

STU elever er både dem som er i gang og som er godkendt til STU, men 

afventer opstart. Det skal bemærkes, at tabellerne også indeholder ele-

ver, der er startet på uddannelser uden for kommunen, men som stadig 

er Guldborgsundborgere. Kategorien ”Andet” indeholder blandt andet 

unge der er i arbejde, udlandsophold, sygemeldt osv. 

FRA ANSØGNING TIL AKTIVITET 

I år har vi valgt at kigge på hvad der er sket fra eleverne ønskede pr. 

03.03.21 og hvilken aktivitet de er gået i gang med efter sommerferien. 

Forskellen mellem uddannelsesønske pr.3.3. og uddannelsesstart skyldes 

blandt andet uddannelsesparathedsvurderingen. 

 

 

Vi ser at der var en forventet tilgang til et 10. skoleår. Da den del af de 

elever som havde søgt gymnasiet ikke bestod optagelsesprøven, eller al-

lerede havde skiftet til et 10. skoleår inden skoleåret sluttede. 

GULD10 

Guld10 er det nystartede 10. klasses tilbud på Merkurs Plads, og vi har 

derfor valgt at kigge på opstarten for GULD10. 

Der er start september indskrevet 101 elev på GULD10, og de er fordelt 

således på temaerne 

A-klassen 18 

Adventure 1 24 

Pr. 09.09.21 9 klasse 10 klasse

EUD 74 64

GYM 212 208

10 Klasse 318 10

FGU 9 8

STU 9 14

Andet 13 11

144

459

288

14 14 24
138

420

328

17 23 24

EUD GYM 10. Klasse FGU STU Andet

Fra ønske til aktivitet

03.03.21 09.09.21
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Adventure 2 23 

Cyberspace 16 

EUD10 20 

 

Der var 102 elever tilmeldt fra starten, og der er kommet 7 nye elever til. 

4 elever har tilsammen ønsket at starte på HF+ og GF1 på CELF efter op-

start i GULD10. 1 elev er startet i HU-klassen, ungdomsskolens heltidsun-

dervisning. 3 elever er udmeldt fra Guld10 med andet perspektiv end ud-

dannelse pt. 

Kønsfordelingen på GULD10. 

 

 

Aldersfordeling på GULD10. 

15 år 18 

16 år 70 

17 år 13 

 

 

CELF – 4., 5. KLASSE PÅ OPDAGELSE 

Guldborgsund kommune, UU og CELF har blandt andet et samarbejde, 

hvor kommunens 4. klasser har et forløb på CELF. Sidste års 4. klasser 

var grundet Corona ikke afsted. Derfor har de her i starten af 5. skoleår, 

været afsted en hel dag på CELF. Forløbet på CELF står ikke alene. 

Hjemme på skolerne har eleverne forberedt sig og fået viden i faget natur 

og teknik, og på CELF fortælles der om elektriker og automatik og proces. 

På CELF bygger eleverne en robot – som de gerne skulle få til at køre  

Når forløbet er slut, har eleverne taget billieder af dagen på CELF. 

Hjemme på skolen bruges billiederne til at lave en beskrivelse af hvad de 

har lært på CELF.  

Eleverne går til aktiviteten med spænding, og det at forløbet er samlet 

med aktiviteter inden besøget, under besøget og efter besøget – giver 

eleverne en rigtig god oplevelse. 

Hvad siger eleverne om forløbet: 

” Det var vildt fedt, jeg havde slet ikke tid til at holde pause – hvis bare 

skolen var sådan hele tiden” 

” Det var sjovt selv at bygge robotten, selvom vi ikke vidste meget om 

det” 

”De var gode til at hjælpe” 

”Det var spændende at opleve og kæmpe mod hinanden og arbejde med 

at blive bedre til at bygge de der robotter! 

 

 

 

 

 

 

I ønskes alle et rigtig godt efterår 

 

61%

39%

Køn på GULD10

Piger

Drenge


