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1. Gennemsnitligt elevfravær 
1.1 Beskrivelse af statistikken 

Gennemsnitligt elevfravær på den forberedende grunduddannelse (FGU) viser det gennemsnitlige fravær 

for elever, der er er indskrevet på FGU. 

1.2 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner 

Nøgletal (Values) Forklaring 

Gennemsnitligt fravær Den gennemsnitlige fraværsprocent måler det antal 

minutter, en elev faktisk har været til stede på en FGU 

institution ud af det antal minutter, eleven burde have 

været til stede (det planlagte antal minutter). 

Der tages således højde for at elever på FGU 

institutionerne har individuelle skemaer og nogle har 

nedsat tid. 

 

Dimensioner (Variable) Forklaring 

Fraværstype Angiver typen af fravær, herunder om der er tale om 

lovligt eller ulovligt fravær. 

Alder Angiver elevens alder 
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Dimensioner (Variable) Forklaring 

Aldersgruppe Elevens alder grupperet i 5-års intervaller 

Bopælskommune Elevens bopælskommune 

Bopælsregion Elevens bopælsregion 

Dato Måned, kvartal, kalenderår og skoleår for 

tilgangstidspunktet 

Forældres Højest Fuldførte Uddannelse Højest fuldførte uddannelse for elevens forældre i året, 

hvor vedkommende fylder 13 år. Er oplysningerne ikke 

tilgængelige det valgte år, tages oplysningerne det 

seneste år som ligger før og alternativt det nærmeste år 

efter. Det er kun oplysningen fra forælderen med den 

højeste uddannelse, der er medtaget 

Herkomst Angiver elevens herkomst i forhold til dansk/udenlandsk 

og dansk/indvandrer/efterkommer 

Institution Indeholder institutionsdimensionen med beliggenhed 

(region/kommune), hovedinstitution og institution, 

herunder både navne og numre. 

Køn Elevens køn – mand/kvinde 

Speciale Elevens speciale på tilgangstidspunktet. 

Mulige specialer er; Almen grunduddannelse (AGU), 

Produktionsgrunduddannelse (PGU) og 

Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 

Specialesymbol Forkortelse for elevens speciale på tilgangstidspunktet. 

Mulige specialer er AGU, PGU og EGU. 

Uddannelsesdel Elevens uddannelsesdel er det forløb, som eleven er 

påbegyndt på tilgangstidspunktet, herunder 

afsøgningsforløb, basisforløb og uddannelsesspor. 

 

 

1.3 Bemærkninger til statistikken 

Celler med færre end 3 observationer diskretioneres. 

Alle dimensioner kan knyttes med alle nøgletalsgrupper, som vist i nedenstående tabel: 

Dimensioner Nøgletal (values) 

 
Antal tilgange 
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Dimensioner Nøgletal (values) 

Fraværstype x 

Alder x 

Aldersgruppe x 

Bopælskommune x 

Bopælsregion x 

Dato x 

Forældres Højest Fuldførte Uddannelse x 

Herkomst x 

Institution x 

Køn x 

Speciale x 

Specialesymbol x 

Startniveau Dansk x 

Startniveau Matematik x 

Uddannelsesdel x 

 

1.4 Opdateringsfrekvens 

Indberetning af data sker 3 gange årligt i september, januar og maj. Umiddelbart efter indberetning 

offentliggøres de opdaterede data i Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus. 

2. Elevfravær - fraværsintervaller 
2.1 Beskrivelse af statistikken 

Fraværsintervaller viser spredningen af FGU elevers fravær fordelt på 6 intervaller. Denne fordeling giver 

således et overblik over, hvor mange elever, der har et højt eller lavt gennemsnitligt fravær. 

2.2 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner 

Nøgletal (Values) Forklaring 

Antal elever Angiver antal elever. Skal bruges sammen med 

dimensionen ’Fraværsintervaller’ for at se, hvor mange 

elever der placerer sig i de forskellige fraværsintervaller. 
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Nøgletal (Values) Forklaring 

Andel elever Angiver andel elever. Skal bruges sammen med 

dimensionen ’Fraværsintervaller’ for at se, hvor stor en 

andel af eleverne, der placerer sig i de forskellige 

fraværsintervaller ud af det samlede antal elever. 

 

Dimensioner (Variable) Forklaring 

Fraværsintervaller Viser spredningen i elevers fravær.  

Viser andelen/antallet af elever fordelt på 6 

fraværsintervaller: 

0 procent fravær (tilstede) (andel/antal elever med 0 

procent fravær) 

0,01 -10 procent fravær (andel/antal elever) 

10,01-20 procent fravær (andel/antal elever) 

20,01-30 procent fravær (andel/antal elever) 

30,01-40 procent fravær (andel/antal elever) 

40+ procent fravær (andel/antal elever) 

 

Fraværstype Angiver typen af fravær, herunder om der er tale om 

lovligt eller ulovligt fravær. 

Alder Angiver elevens alder 

Aldersgruppe Elevens alder grupperet i 5-års intervaller 

Bopælskommune Elevens bopælskommune 

Bopælsregion Elevens bopælsregion 

Dato Måned, kvartal, kalenderår og skoleår for 

tilgangstidspunktet 

Forældres Højest Fuldførte Uddannelse Højest fuldført uddannelse for elevens forældre i året, 

hvor vedkommende fylder 13 år. Er oplysningerne ikke 

tilgængelige det valgte år, tages oplysningerne det 

seneste år som ligger før og alternativt det nærmeste år 

efter. Det er kun oplysningen fra forælderen med den 

højeste uddannelse, der er medtaget 

Herkomst Angiver elevens herkomst i forhold til dansk/udenlandsk 

og dansk/indvandrer/efterkommer 
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Dimensioner (Variable) Forklaring 

Institution Indeholder institutionsdimensionen med beliggenhed 

(region/kommune), hovedinstitution og institution, 

herunder både navne og numre. 

Køn Elevens køn – mand/kvinde 

Speciale Elevens speciale på tilgangstidspunktet. 

Mulige specialer er; Almen grunduddannelse (AGU), 

Produktionsgrunduddannelse (PGU) og 

Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 

Specialesymbol Forkortelse for elevens speciale på tilgangstidspunktet. 

Mulige specialer er AGU, PGU og EGU. 

Uddannelsesdel Elevens uddannelsesdel er det forløb, som eleven er 

påbegyndt på tilgangstidspunktet, herunder 

afsøgningsforløb, basisforløb og uddannelsesspor. 

 

 

2.3 Bemærkninger til statistikken 

Celler med færre end 3 observationer diskretioneres. 

Alle dimensioner kan knyttes med alle nøgletalsgrupper, som vist i nedenstående tabel: 

Dimensioner Nøgletal (values) 

 
Antal tilgange 

Fraværsintervaller x 

Fraværstype x 

Alder x 

Aldersgruppe x 

Bopælskommune x 

Bopælsregion x 

Dato x 

Forældres Højest Fuldførte Uddannelse x 

Herkomst x 

Institution x 

Køn x 
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Dimensioner Nøgletal (values) 

Speciale x 

Specialesymbol x 

Startniveau Dansk x 

Startniveau Matematik x 

Uddannelsesdel x 

 

2.4 Opdateringsfrekvens 

Indberetning af data sker 3 gange årligt i september, januar og maj. Umiddelbart efter indberetning 

offentliggøres de opdaterede data i Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus. 

Der vil løbende komme flere nøgletal for de forberedende grunduddannelser. 

 


