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1. Overgange til uddannelse og beskæftigelse 
1.1 Beskrivelse af statistikken 
Overgange fra forberedende grunduddannelse (FGU) er en opgørelse af tidligere FGU-elevers status en 

given periode efter, at FGU-forløbet er afsluttet. Opgørelsen viser elevernes status 1, 3, 4, 6 eller 12 

måneder efter afsluttet FGU-forløb.  

Statistikken tager udgangspunkt i samtlige FGU-forløb, der er afsluttet med en afslutningsårsag: udsluset til 

beskæftigelse, udsluset til uddannelse eller afbrudt. Hvis en elev har flere afsluttede FGU-forløb, vil 

samtlige af elevens forløb indgå i statistikken. FGU-forløb, som er afsluttet uden afslutningsårsag, indgår 

ikke i statistikken.   

Opgørelse af overgange er en del af grundlaget for tilsyn med FGU-institutioner, som Styrelsen for 

Uddannelse og Kvalitet varetager.  

 

1.2 Datakilder 
Styrelsen for It og Læring (STIL) bearbejder indberettet data fra FGU-institutionernes administrative 

systemer omkring FGU-forløb inklusiv afslutningsårsager.  

Fastlæggelse af elevens status en given periode efter afsluttet FGU-forløb sker på baggrund af en 

prioritering mellem forskellige datakilder: 

 STIL’s elevregister er kilde til oplysning om igangværende ungdomsuddannelse og anden 

uddannelse.  

 DREAM Beskæftigelse er kilde til oplysning om igangværende beskæftigelse. 

 DREAM ydelser er kilde til oplysning om modtagelse af ydelser for ledige og personer uden for 

arbejdsmarkedet samt for SU-modtagere, der ikke findes i STIL’s elevregister.  

 



 

1.3 Fakta om seneste opdatering 
Statistikken er offentliggjort første gang i januar 2022. Ved seneste opdatering er der foretaget en række 

ændringer og forbedringer til statistikken, som fremgår herunder.  

1.3.1 Flere statustidspunkter 

Der er tilføjet flere statustidspunkter, så der ved seneste opdatering er mulighed for at vælge 

statustidspunkt 1, 3, 4, 6 og 12 måneder efter afsluttet FGU.  

1.3.2 Justering af beskæftigelsesstatus 

Statistikken opgør tidligere FGU-elevers status en given periode efter afsluttet FGU ved at fordele 

populationen efter variablen ”beskæftigelsesstatus”. Denne centrale variabel i opgørelsen er justeret ved 

seneste opdatering.  

Der er blandt andet tilføjet kategorier til variablen, så det eksempelvis er muligt at fordele på typen af 

ungdomsuddannelse. Desuden er der tilføjet en kategori for beskæftigelse under 20 timer om ugen, 

ligesom Anden uddannelse er opdelt i to nye kategorier, som er prioriteret forskelligt.  

I afsnit 1.5 fremgår en detaljeret beskrivelse af variablen for beskæftigelsesstatus. 

1.4 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner 
Overgange til ungdomsuddannelse og beskæftigelse viser, hvad FGU-elever overgår til efter afsluttet FGU-

forløb.  

 

Nøgletal (Values) Forklaring 

Overgang til arbejdsmarked og 
uddannelse (antal) 

Angiver antallet af afsluttede FGU-forløb 
fordelt på beskæftigelsesstatus på elevens 
statustidspunkt. 

Overgang til arbejdsmarked og 
uddannelse (andel) 

Angiver andelen af afsluttede FGU-forløb 
fordelt på beskæftigelsesstatus på elevens 
statustidspunkt. 

 

  



 

Dimensioner (Variable) Forklaring 

Alder Angiver elevens alder på afslutningstidspunktet for FGU-forløbet.   

Beskæftigelsesstatus Angiver elevens beskæftigelsesstatus på statustidspunktet.  

Beskæftigelsesstatus grupperes overordnet i uddannelse, beskæftiget, 
ledig og uden for arbejdsmarkedet. Denne variabel er central for 
statistikken og kan ikke udelades i opgørelsen.  

BeskæftigelsesstatusGruppe Grupperer beskæftigelsesstatus i overordnede kategorier.  

Bopælskommune Angiver elevens bopælskommune på afslutningstidspunktet for FGU-
forløbet.  

Dato Måned, kvartal, år for afslutningstidspunktet for elevens FGU-forløb. 

Forældres højeste fuldførte 
uddannelse 

Højeste fuldførte uddannelse for elevens forældre i året, hvor eleven 
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 indgår.  

Herkomst Herkomst angiver elevens herkomst, opdelt på Dansk, Efterkommer 
eller Indvandrer.  

Herkomstgruppe angiver elevens herkomstgruppe, opdelt på Dansk 
eller Udenlandsk. 

Hændelsesårsag Angiver afslutningsårsag på elevens FGU-forløb som henholdsvis 
afbrudt eller fuldført. 

Institution Angiver institutionsoplysninger (som beliggenhed, navn og afdeling) 
for elevens skole på afslutningstidspunktet. 

Køn Angiver elevens køn fordelt på pige og dreng.  

Speciale Angiver elevens spor på FGU ved tilgangstidspunktet. Mulige spor er:  

Almen grunduddannelse (AGU) 
Produktionsgrunduddannelse (PGU) 
Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 
Ikke mulig  
Ikke valgt 
Uoplyst 

Startniveau_FGU Angiver elevens startniveau i dansk og matematik ved tilgangen til 
FGU.  

Startniveauet i dansk er baseret på elevens resultat i den Vejledende 
Læsetest (VL) samt anden viden om elevens resultater fra tidligere 
uddannelsestilbud, herunder grundskolen.  

Startniveau i matematik er baseret på elevens resultat i den 
Vejledende Matematisktest samt anden viden om elevens resultater 
fra tidligere uddannelsestilbud, herunder grundskolen.  



Dimensioner (Variable) Forklaring 

Statustidspunkt Angiver tidspunktet for elevens status efter afsluttet FGU-forløb. 
Statustidspunkt 4 mdr. viser således elevens beskæftigelsesstatus fire 
måneder efter, eleven har afsluttet FGU-forløbet.  

Uddannelsesforløb Angiver det uddannelsesforløb, eleven afsluttede FGU fra: 

Afsøgningsforløb (AF) 
Basisforløb (BA) 
Uddannelsesspor (US) 
Kommuneforlængelse (KF) 
Årselevpulje (ÅP) 

 

Dimensioner Nøgletal (values) 

 
Antal/andel overgange 

Alder x 

Beskæftigelsesstatus x 

Bopælskommune x 

Dato x 

Forældres højeste fuldførte uddannelse x 

Herkomst x 

Hændelsesårsag x 

Institution x 

Køn x 

Speciale x 

Startniveau_FGU X 

Statustidspunkt x 

Uddannelse x 

Uddannelsesforløb x 

 

1.5 Databehandling 
Den centrale dimension i statistikken er beskæftigelsesstatus, som afdækker de tidligere FGU-elevers 

aktivitet på det angivne statustidspunkt. Beskæftigelsesstatus bestemmes på baggrund af en prioritering af 

aktiviteter, hvor ungdomsuddannelse vægtes højest.  

Herunder fremgår værdier i variablen Beskæftigelsesstatus grupperet vha. variablen 

Beskæftigelsesstatusgruppe:  

 



1) Ungdomsuddannelse 
a. Erhvervsuddannelser 
b. Gymnasiale uddannelser 

2) Anden uddannelse (SU)  
a. SU-modtager (HF-enkeltfag/avu) 

3) I beskæftigelse 
a. Beskæftigelse (min. 20 timer pr. uge) 

4) Anden uddannelse 
a. FGU 
b. 10. klasse 
c. STU 

5) Ledig 
a. Dagpenge 
b. Uddannelseshjælp 
c. Kontanthjælp 
d. Sygedagpenge 

6) I begrænset beskæftigelse 
a. Beskæftigelse (mindre end 20 timer pr. uge) 

7) Uden for arbejdsmarkedet 
a. Integrationsydelse 
b. Ressourceforløb 
c. Førtidspension 
d. Udvandring og død 

8) Uoplyst 
a. Uoplyst  

 

 

Prioriteringen betyder, at personer, som eksempelvis er i gang med ungdomsuddannelse og samtidig er i 

beskæftigelse, vil indgå i ungdomsuddannelse.  

Oplysningen om beskæftigelsesgrad hentes fra DREAM Beskæftigelse. Beskæftigede personer opdeles i to 

kategorier, som henholdsvis omfatter beskæftigelse på under eller minimum 20 timers beskæftigelse om 

ugen.  

Elever, der findes i STIL’s elevregister på et EUD-forløb eller et GYM-forløb, optræder under 

ungdomsuddannelse. 

STU-forløb opdateres via Danmarks Statistiks register, og opdateringer for disse forløb sker kun årligt og 

med minimum et års forsinkelse. 

Anden uddannelse (SU) omfatter elever, som har SU-berettiget aktivitet på avu-fag eller HF-enkeltfag.  

 

 


