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Indledning 

Denne kvartalsrapport er den første 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 to temaer: 

1. Grundskoleelevernes uddannelsesønsker pr. 03.03.21 

2. Uddannelsesparathedsvurderingen skoleåret 2020-21 

GRUNDSKOLEELEVERNES UDDANNELSESØNSKE PR. 
3. MARTS 2021 

Grundskolelevernes uddannelsesønske pr. 1. marts 2021. Tallene er hentet 

d. 3/3-2021 fra optagelse.dk og tager udgangspunkt i 9.- og 10. klassernes 

1. prioritet.  

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

Data indeholder samtlige 943 elever, inklusiv specialelever, med bopæl i 

Guldborgsund kommune. 

 

 

 

- Feltet ”Uden udd. valg pt.” repræsenterer elever der pr. 3/3-

2021 ikke havde afgivet et uddannelsesønske. I denne gruppe er 

indeholdt en del elever fra bl.a. de kommunale specialklassetil-

bud og efterskoler. 

 

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

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

 

Herunder er en detaljeret oversigt over de unges søgemønster: 

10. Klasse – Folke- og privatskoler 113 

10. Klasse - Efterskoler 175 

FGU 14 

EUD 144 

HF 85 

HHX 110 

HTX 63 

STX 201 

STU 14 

Andet 11 

Uden udd valg pt. 13 

 

UDDANNELSESPOLITISK MÅLSÆTNING 

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

der forlader grundskolen i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse, ligger 

Guldborgsund Kommune i 2021 på 144 elever ud af 655 (943-288) mulige, 

svarende til 22%.  

En vigtig pointe er, at procentsatsen er beregnet ud fra elevernes 1. prio-

ritet og der vil ske en justering frem mod endelig afslutning af grundskolen, 

da elevernes 1. prioritet afhænger af den endelige uddannelsesparatheds-

vurdering.   

Pr. 1/3 2020 havde 24,8 % en erhvervsuddannelse som deres 1. prioritet! 

I et år hvor mange aktiviteter har været gennemført på nye måder og hvor 
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nedlukning har præget samfundet, er det forventeligt at se et mere tradi-

tionelt søgemønstre. Mange familier stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt 

det er muligt at finde en lærerplads i et samfund præget af nedlukning?  

 

FRA 9. TIL 10. KLASSE. 

Nedstående tabel viser fordelingen af 9. kl. elevønsker til henholdsvis 10. 

folkeskole, 10. efterskole og 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 94 33% 

10. Efterskole 175 61% 

10. Privatskole 19 7% 
 

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

deholde ønsker til skoler beliggende uden for Guldborgsund Kommune. 

Der er 88 elever der har valgt den nye GULD10 som 1. prioritet pr. 

3.3.2021 

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN 2020-21 

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 2020/21 stadig vurderet på de sociale, person-

lige, faglige og praksisfaglige forudsætninger. Lærerne vurderer i tæt 

samarbejde med UU først i forhold til både EUD, HF og de gymnasiale ud-

dannelser, og derefter kommer eleverne med deres uddannelsesønske.  

Eleverne kender altså deres vurdering, inden de afgiver deres uddannel-

sesønske.  

I Guldborgsund kommune bliver alle eleverne uanset skoletilbud uddan-

nelsesparathedsvurderet, dvs. at for 8. -10. årgang gælder det, at alle 

elever på årgangene indgår i datagrundlaget.  

 

 

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN 15/1-21 FOR 8. KL. 

Der var pr. 15.01.21 vurderet 664 8. kl. elever i folke- og privatskoler i 

Guldborgsund Kommune. 

Nedenstående viser fordelingen af uddannelsesparate, delvis parate og 

ikkeuddannelsesparate (IUP) 8. klasses elever på henholdsvis folke- og 

privatskoler i Guldborgsund Kommune. Man er delvis parat, hvis man 

f.eks. har et uddannelsesønske, hvor man har ønsket EUD, HF og GYM, 

men eksempelvis ikke opfylder adgangskravet til gymnasiet.  
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Kvartalsrapport 1. kvartal 2021, UU Guldborgsund 

 

 

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

de delvis parate med som værende IUP. 

- 51 % af eleverne i folkeskolen er vurderet IUP 

- 22 % af eleverne i privatskole er vurderet IUP 

- Samlet set er 47,3 procent vurderet IUP på folke- og privatsko-

lerne. 

Sidste år var 45 % på 8. årgang vurderet IUP. Så en lille stigning siden 

sidste år. 

 

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN 15/1-21 FOR 9. KL. 

Der var pr. 15.01.20 indskrevet 576 9. kl. elever i folke- og privatskoler i 

Guldborgsund Kommune. 

Nedenstående viser fordelingen af uddannelsesparate, delvis parate og 

ikkeuddannelsesparate (IUP) 9. klasses elever på henholdsvis folke- og 

privatskoler i Guldborgsund Kommune. Man er delvis parat, hvis man 

f.eks. har et uddannelsesønske, hvor man har ønsket EUD og HF, men 

ikke opfylder adgangskravet til HF.  

 

 

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

de delvis parate med som værende IUP. 

- 39 % af eleverne i folkeskolen er vurderet IUP. 

- 9 % af eleverne i privatskole er vurderet IUP  

- Samlet set er 33,8 % vurderet IUP på folke- og privatskolerne. 

Sidste år var 34 % vurderet IUP, hvilket er meget lig med dette års resul-

tat. Det resultat som UU Guldborgund hæfter sig ved, er at 45 % 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 15/1-21 FOR 10. KL. 

Der var pr. 15.01.20 indskrevet 148 10. kl. elever i folke- og privatskoler 

i Guldborgsund Kommune. 

Nedenstående viser fordelingen af uddannelsesparate, delvis parate og 

ikkeuddannelsesparate (IUP) 10. klasses elever på henholdsvis folke- og 

privatskoler i Guldborgsund Kommune. Man er delvis parat, hvis man 

f.eks. har et uddannelsesønske, hvor man har ønsket EUD og HF, men 

ikke opfylder adgangskravet til HF.  

278
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I den efterfølgende beregning af hvor mange der er vurderet IUP, tæller 

de delvis parate med som værende IUP. 

- 52,4 % af eleverne i folkeskolen er vurderet IUP 

- 0 % af eleverne i privatskolen er vurderet IUP 

- Samlet set er 43,9 % vurderet IUP på folke- og privatskolerne. 

Sidste år var 41 % vurderet IUP hvilket betyder en lille stigning i antallet 

af foreløbig ikkeuddannelsesparate 10. klasses elever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN OVERSIGT. 

I nedenstående tabel er data for uddannelsesparathedsvurderingen sam-

let for henholdsvis 8., 9. og 10. årgang. Det er vigtigt at bemærke, at 

der ikke er tale om den endelige vurdering, da den først foreligge ultimo 

juni 2021.  

Uddannelsesparathedsvurderingen er en proces, hvor skole, vejleder, ele-

ver og forældre arbejde sammen, således eleven står bedst muligt ved 

grundskolens afslutning.  

 

 

 

I ønskes alle et godt forår 
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FOLKESKOLE PRIVATSKOLE I ALT

UPV for 10. klasse
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