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De fire Excel visninger 
 1. prioritetsansøgninger fra 9. og 10. klasses elever til EUD fordelt på institutioner  

 1. prioritetsansøgninger fra 9. og 10. klasses elever til EUD fordelt på EUD uddannel-

ser  

 1. prioritetsansøgninger fra 9. og 10. klasses elever til EUD fordelt på alle uddannel-

sesgrupper 

 Andel 1. prioritetsansøgninger til EUD fra 9. og 10. klasses elever fordelt på bopæls-

kommune  

 

Beskrivelse af statistikken 
Data omfatter oplysninger om elevernes søgning til ungdomsuddannelse og 10. klasse. Eleverne angiver 

ved søgning op til 5 prioriterede uddannelser / ønskede uddannelsesinstitutioner. Data indeholder kun 

fuldt dækkende oplysninger om de elever, der søger ungdomsuddannelse og lignende direkte fra grundsko-

len. Det betyder, at elever, der søger senere fx i august eller henvender sig direkte på en erhvervsskole, ikke 

indlæses i data. Data dækker fra marts 2009 for alle grundskoletyper. Datakilde: Optagelse.dk, BUVM. 

Tre af statistikkerne trækker på de samme nøgletal, blot med forskellig opsætning af dimensioner. Den sid-

ste af statistikkerne viser derimod kun nøgletallet ”Andel ansøgninger – uddannelsesgruppering – uden 10” 

og varierer dermed fra de tre andre.  

 

 



Beskrivelse af nøgletal og dimensioner 
Nøgletal (Values) Forklaring 

Antal ansøgere  Antallet af unikke CPR-nr., der har søgt en ungdomsuddannelse eller 

10. klasse. 

Antal ansøgninger  Antallet af ansøgninger til ungdomsuddannelserne 

Andel ansøgninger – uddannel-

sesgruppering – uden 10 

Antallet af unikke CPR-nr., der har søgt en ungdomsuddannelse. Ele-

ver, der går i 10. klasse og søger en ungdomsuddannelse, indgår i be-

regningen. Elever, der søger 10.klasse, er fjernet fra beregningen.   

 

Dimensioner (Variable) Attributter Forklaring 

Afgivende institution  Afdelingstypegruppering 

Beliggenhedsregion – Kommune 

– Afdeling 

Beliggenhedsregion – Kommune 

– Institution 

Beliggenhedsregion – Kommune 

– Institution – Afdeling 

Institution – Afdeling 

Institutionstypegruppering 

Afdeling 

Afdelingsnummer 

Beliggenhedskommune 

Beliggenhedsregion 

Institution 

Institutionsnummer 

Institutionstype 

Institutionstype Gruppe 

Institution Beliggenhedskom-

mune 

Institution Beliggenhedsregion 

Ansøgerens grundskole, herunder 

beliggenhed 

Alder Alder Ansøgers alder på ansøgningstids-

punktet. 



Dimensioner (Variable) Attributter Forklaring 

Ansøgning Afgangstrin 

EUX 

Parat Vejledervurdering 

Prioritet 

Udenfor Skole 

Detaljeoplysninger om ansøgeren.  

Afgangstrin, ansøgers klassetrin 

på ansøgningstidspunkt.  

EUX, angiver om en ansøger har 

ønsket en erhvervsuddannelse 

med EUX. Bemærk, at dette kun 

er et ønske/indikation. 

Prioritet, en ansøgning består af 

fem prioriterede institutionsvalg.  

Parathedsvurderinger, kommer 

ansøgeren direkte fra 9. eller 10. 

klasse, er de blevet vurderet pa-

rat/ikke parat til GYM/EUD. 

Udenfor skole, markering på an-

søgningerne om ansøgeren søger 

direkte efter 9. eller 10. klasse. 

Ansøgning Dato Måned 

År 

Ansøgningstidspunktet. 

Bopælskommune  Kommune 

Kommunenummer 

Region 

Ansøgerens bopælskommune på 

ansøgningstidspunktet. 

Forældres højeste fuldførte ud-

dannelse  

Uddannelsesovergruppe – Ud-

dannelsesgruppe 

Uddannelsesgruppe 

Uddannelsesovergruppe 

Viser uddannelsesniveau for den 

forælder (far eller mor), der har 

den højeste fuldførte uddannelse. 

Uddannelsesniveau kategoriseres 

som udgangspunkt i 7 overord-

nede kategorier: Grundskolen, 

Gymnasiale uddannelser, Er-

hvervsfaglige uddanneler, Korte 

videregående uddannelser, Mel-

lemlange videregående uddanne-

ler, Lange videregående uddan-

nelser og Ph.d. mv. Opgørelsen 

følger Danmarks Statistiks ret-

ningslinjer for opgørelser af foræl-

dres højeste fuldførte uddan-

nelse. Det betyder, at forældres 

højeste fuldførte uddannelse op-

gøres det år, personen fylder 13 

år. 



Dimensioner (Variable) Attributter Forklaring 

Herkomst Herkomstgruppering 

Herkomst 

Herkomstgruppe 

Angiver ansøgerens herkomst. 

Herkomstland EU – Ikke-EU 

Verdensdel 

Vestlig – Ikke-vestlig 

Angiver elevernes herkomst i for-

hold til EU – ikke-EU, verdensdel 

samt vestlig – ikke-vestlig. 

Institution undervisningen fore-

går på 

Afdeling 

Afdelingsnummer 

Afdelingstype 

Beliggenhedskommune 

Beliggenhedskommunenummer 

Beliggenhedsregion 

Beliggenhedsregionsnummer 

Institution 

Institutionsnummer 

Institutionstype 

Institutionstype Gruppe 

Institution 

Beliggenhedskommune 

Institution Beliggenhedskommu-

nenummer 

Institution Beliggenhedsregion 

Institution Beliggenhedsregions-

nummer 

Den institution, hvor undervisnin-

gen kommer til at foregå på. 

Køn Køn Angiver ansøgerens køn. 



Dimensioner (Variable) Attributter Forklaring 

Uddannelse  Overuddannelsesgruppering 

Uddannelsesgruppe – Uddannel-

sesunder – Uddannelsessymbol 

Uddannelsesgruppering 

Uddannelsesovergruppe - Ud-

dannelsesgruppe – Uddannelses-

undergruppe – Uddannelsessym-

bol 

Uddannelse 

Uddannelseskoder 

Uddannelsesovergruppe 

Uddannelsessymbol 

Uddannelsesundergrupper 

 

 

Uddannelsen som der bliver søgt 

om optagelse til. 

  

Uddannelsesovergruppe: ’10.kl’, 

’Forberedende uddannelser og 

øvrige ungdomsudd.’, ’Ungdoms-

uddannelse’, ’Øvrigt’  

 

Uddannelsesgruppe: ’10. kl’, ’For-

beredende uddannelser’*, ’Øvrige 

ungdomsuddannelser’**, ’Er-

hvervsuddannelse’, ’Gymnasial 

uddannelse’***, ’Øvrigt’****  

 

*Til og med 2018 bestod ’Forbe-

redende uddannelser’ af Produk-

tionsskoler. Fra og med 2019 be-

står ’Forberedende uddannelser’ 

af FGU.  

 

**Til og med 2018 bestod ’Øvrige 

ungdomsuddannelser’ af EGU, 

KUU og STU. Fra og med 2019 be-

står ’Øvrige ungdomsuddannel-

ser’ af STU. 

 

***Gymnasiale uddannelser: STX, 

HTX, HHX, HF, Pre-IB, IB og 2-årig 

STX  

 

****Øvrigt kan omfatte ung-

domshøjskole, udlandsophold, ar-

bejde, værnepligt og andet 

Uddannelsesforløb - EUD Uddannelsesforløb 

Uddannelsesforløb Gruppering 

Det forløb, der ansøges på en er-

hvervsuddannelse, fx grundforlø-

bets 1. eller 2. del. 

UU Center  UU Center 

UU Center Institutionsnummer 

Ungdommens Uddannelsesvejled-

ning, UU Centeret, som ansøge-

ren er tilknyttet i forbindelse med 

ansøgningen til en ungdomsud-

dannelse 



Bemærkninger til statistikken 
Celler med færre end 3 observationer diskretionæres.  

Antal ansøgninger – Uddannelsesgruppering – Uden 10 kan ikke opdeles på tilrettelæggelse, fordi denne 

dimension omhandler, hvordan 10. klasses forløbet er tilrettelagt (fx som Efterskole eller 20/20-ordning) 

Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus – https://uddannelsesstatistik.dk 

Når data skal sammenlignes med rapporterne, er det vigtigt, at der fra dimensionen Ansøgning sættes filter 

på følgende attributter:  

 Udenfor skole = Direkte fra skole  

 Afgangstrin = 9. og 10. klasse   

 Prioritet = 1.  

*Der er sket en ændring fra 2019 i forhold til de forskellige kategorier af ungdomsuddannelser på grund af 

indføringen af den forberedende grunduddannelse, FGU. Produktionsskoler, EGU, KUU og VUC hører nu 

under forberedende tilbud, hvor de før 2019 hørte under ’øvrigt’. Øvrigt omfatter i dag kun ungdomshøj-

skole, udlandsophold, arbejde og andet. 

 

Opdateringsfrekvens 
Data trækkes fra optagelse.dk medio marts og er tilgængelig i BUVMs datavarehus ca. ultimo marts samme 

år. 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/main.aspx
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