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1 Tilmelding til ungdomsuddannelser 

1.1 Beskrivelse af statistikken  

Data omfatter oplysninger om elevernes søgning til ungdomsuddannelse og 10. klasse. Eleverne angi-

ver 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, ikke indlæses i data. 

Data dækker fra marts 2009 for alle grundskoletyper. 

Datakilde: Optagelse.dk, BUVM. 

 

1.2 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 - Uddannelsesgruppering 

- uden 10 

Antallet af ansøgninger til ungdomsuddan-

nelserne, hvor man ser bort fra det antal, 

der søger 10. klasse. Elever, der går i 10. 

klasse og søger en ungdomsuddannelse, 

indgår i beregningen.  

Andel ansøgninger - Uddannelsesgruppering Andel ansøgninger til ungdomsuddannel-

ser og 10. klasse 

Andel ansøgninger - Uddannelsesgruppering 

- uden 10 

Andel af ansøgninger til ungdomsuddan-

nelser, hvor man ser bort fra det antal, der 

søger 10. klasse. Elever, der går i 10. klasse 

og søger en ungdomsuddannelse, indgår i 

beregningen. 

 

Dimensioner (Variable) Forklaring 

Afgivende institution Ansøgerens grundskole, herunder belig-

genhed. 

Alder Ansøgers alder på ansøgningstidspunktet. 
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Dimensioner (Variable) Forklaring 

Ansøgning Detaljeoplysninger om ansøgeren. 

Afgangstrin, ansøgers klassetrin på an-

søgningstidspunkt. 

Prioritet, en ansøgning består af priorite-

rede institutions- og uddannelsesvalg. Fra 

og med 2023 kan en ansøger frit ansøge så 

mange uddannelser og institutioner, som 

ansøger ønsker. 

Udenfor skole, markering på ansøgnin-

gerne om ansøgeren søger direkte efter 9. 

eller 10. klasse (direkte fra skole) eller 

ej(uden for skole).  

Ansøgning dato  År angiver året, som ansøgeren søger stu-

diestart til.  

Bopælskommune Ansøgerens bopælskommune på ansøg-

ningstidspunktet. 

Forældres Højeste Uddannelse Viser uddannelsesniveau for den forælder 

(far eller mor), der har den højeste fuld-

førte uddannelse.   

Uddannelsesniveau kategoriseres som ud-

gangspunkt i 7 overordnede kategorier: 

Grundskolen, Gymnasiale uddannelser, Er-

hvervsfaglige uddanneler, Korte videregå-

ende uddannelser, Mellemlange videregå-

ende uddanneler, Lange videregående ud-

dannelser og Ph.d. mv. 

Opgørelsen følger Danmarks Statistiks ret-

ningslinjer for opgørelser af forældres hø-

jeste fuldførte uddannelse. Det betyder at 

forældres højeste fuldførte uddannelse op-

gøres det år personen fylder 13 år. 

Herkomst Angiver ansøgerens herkomst. 

Herkomstland Angiver elevernes herkomst i forhold til EU 

– ikke-EU, verdensdel samt vestlig – ikke-

vestlig 

Institutionen undervisningen foregår på Den institution, hvor undervisningen kom-

mer til at foregå på. 

Køn Angiver ansøgerens køn. 

Studieretningsprofil Angiver ansøgernes ønske til studieretning 

i perioden før 2018. 
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Dimensioner (Variable) Forklaring 

Tilrettelæggelse Kan bruges i forhold til udtræk på ansø-

gere til 10. klasse, hvor den belyser klasse-

formen, fx om der er tale om en 10. klasse 

på efterskole eller en 20/20-ordning eller 

en erhvervsrettet. Dimensionen skal kun 

anvendes ved ansøgninger til 10. klasse. 

Uddannelse Angiver uddannelsen, der ansøges. 

Uddannelsesovergruppe: ’Grundskoleud-

dannelse’, ’Forberedende uddannelser og 

øvrige ungdomsudd’, ’Ungdomsuddan-

nelse’, ’Øvrigt’. 

Uddannelsesgruppe: ’10. kl’, ’Forbere-

dende uddannelser’*, ’Øvrige ungdomsud-

dannelser’**, ’Erhvervsuddannelse’, ’Gym-

nasial uddannelse’***, ’Øvrigt’**** 

Uddannelsesundergruppe: ’10. kl’, ’Forbe-

redende Grunduddannelse’, ’Ordinære 

gymnasiale uddannelser’, ’Særligt tilrette-

lagt ungdomsuddannelse’, ’Øvrige gymna-

siale uddannelser’ samt erhvervsuddannel-

serne i gruppererede grupper. 

Uddannelse: uddannelserne opdelt på det 

laveste niveau. F.eks. ’Almen studenterek-

samen’, ’Frisør’ og ’Dyrepasser’. 

Uddannelsessymbol: ’10. kl’, ’2-årig stx’, 

’Fgu’, ’Hf’, ’Hhx’, ’Htx’, ’Ib, ’Pre-IB’, ’Stu’, 

’Stx’, ’VUC’. Bemærk der er ikke et uddan-

nelsessymbol for alle uddannelser. 

Uddannelseskoder: uddannelser opdelt 

på cøsa-formålskode.  

*Til og med 2018 bestod ’Forberedende 

uddannelser’ af Produktionsskoler. Fra og 

med 2019 består ’Forberedende uddannel-

ser’ af FGU.  

**Til og med 2018 bestod ’Øvrige ung-

domsuddannelser’ af EGU, KUU og STU. 

Fra og med 2019 består ’Øvrige ungdoms-

uddannelser’ af STU. 

***Gymnasiale uddannelser: STX, HTX, 

HHX, HF, Pre-IB, IB og 2-årig STX. 

****Øvrigt kan omfatte ungdomshøjskole, 

udlandsophold, arbejde, værnepligt og an-

det. 
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Dimensioner (Variable) Forklaring 

Uddannelsesforløb - EUD Det forløb, der ansøges på en erhvervsud-

dannelse, primært grundforløbets 1. eller 2. 

del. 

UU Center Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU 

Centeret, som ansøgeren er tilknyttet i for-

bindelse med ansøgningen til en ung-

domsuddannelse. 

 

 

 

1.3 Bemærkninger til statistikken 

Celler med færre end 3 observationer diskretioneres. 

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). 

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

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

nu under forberedende tilbud, hvor de før 2019 hørte under ’øvrigt’. 

Datakilden er optagelse.dk i alle år. I 2023 er der lavet ændringer i optagelsessystemet grundet den nye 

aftale om central fordeling på gymnasieområdet. 

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  

 Prioritet = 1. 

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

gen af den forberedende grunduddannelse, FGU. 

Produktionsskoler, EGU, KUU og VUC hører nu under forberedende tilbud, hvor de før 2019 hørte under ’øvrigt’. Øv-

rigt omfatter i dag kun ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet. 

 

1.4 Opdateringsfrekvens 

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

samme år. 

 

 

2 Overgange til ungdomsuddannelse 

2.1 Beskrivelse af statistikken 

Overgange mellem uddannelser viser statistik over overgange fra en uddannelse til en anden, samt 

overgange inden for én uddannelse. Det er både muligt at se f.eks. overgange fra grundskole til ung-

domsuddannelser, STX til videregående uddannelse mv., samt overgange fra grundforløbets 2.del til 

hovedforløbet på erhvervsuddannelser eller overgangen fra 8.klasse til 9. klasse på grundskolen. Stati-
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stikken dækker elever, der har haft en afgang (enten afbrudt eller fuldført) fra grundskolen, en forbere-

dende uddannelse eller en ungdomsuddannelse. Afgangen afhænger af det valgte tælleniveau for op-

gørelsen, og kan således eksempelvis være fra et klassetrin i grundskolen eller et uddannelsesforløb på 

en erhvervsuddannelse, men kan også være en afgang fra grundskolen, en forberedende, en gymnasial 

eller erhvervsfaglig uddannelse som helhed. Der tages udgangspunkt i afgangstidspunktet fra en ud-

dannelse, og denne population kan man følge over flere statustidspunkter. Hvis vi ikke har nogle oplys-

ninger om overgang til en anden uddannelse, placeres eleven i ”ingen overgang”.  

Der er indført en ny måde at opgøre statustidspunkter ift. de gamle opgørelser for overgange. Der kan 

ses på statustidspunkter 1 måned, 2, 3, og 6 måneder efter en fuldført eller afbrudt uddannelse. Derud-

over er det, som noget nyt, også muligt at opgøre status præcist pr. den 30. sep. 0, 1, 2, 3, og 5 år efter 

en fuldført eller afbrudt uddannelse. For uddannelser, hvor eleverne normalt fuldfører i slutningen 

af juni måned, er statustidspunktet pr. 30. sep. 0 skoleår svarende til statustidspunktet 3 mdr. 

Tilsvarende svarer statustidspunktet 30. sep. 1 skoleår, til statustidspunkt på 15 mdr. i den tidli-

gere opgørelse. Efter samme opskrift svarer 30. sep. 2 skoleår til 27 mdr., 30. sep. 3. skoleår til 39 mdr. 

og 30. sep. 5 skoleår til 63 mdr. Ser man i stedet på status for elever, der afbryder en uddannelse, giver 

denne nye måde at opgøre statustidspunktet på mulighed for at få en status på samme dato for alle 

elever samt på et tidspunkt, hvor de fleste elever reelt har haft mulighed for at starte på en ny uddan-

nelse. For mere detaljeret information se udvidet dokumentation her. 

Datagrundlaget for de forberedende uddannelser, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser 

stammer fra skolernes egne administrative systemer samt EASY. Datagrundlaget for grundskole stam-

mer fra Danmarks Statistiks Elevregister (ELEV3), hvor DST selv indsamler disse tal fra skolernes syste-

mer. Datagrundlaget for de videregående uddannelser fra DST. 

Celler med under 3 observationer diskretioneres.  

Datagrundlaget for statistikken opdateres med forskellig frekvens alt efter uddannelsesområdet, og der 

kan derfor ske justeringer bagud i tid ved kommende opdateringer. Det skal bemærkes, at aktivitet for 

den seneste periode altid er mere foreløbig end for mere historiske perioder, idet der, særligt på er-

hvervsuddannelserne, laves en del efterregistreringer.  

2.2 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner 

Nøgletal (Values) Forklaring 

Andel elever (Andel overgange) Andelen af elever angiver, hvordan ele-

verne fordeler sig på overgangsuddannel-

serne på bestemte statustidspunkter.  

Der tages udgangspunkt i uddannelsen og 

evt. institutionen, hvor eleverne har haft en 

afgang (enten afbrudt eller fuldført). Der 

fordeles typisk på UddannelseStatus, som 

fordeler eleverne på de uddannelser, ele-

verne har overgang til eller angiver at der 

ikke er nogen overgang. 

https://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Tv%C3%A6rg%C3%A5ende/datadokumentation/DVH_Overgange.pdf
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Nøgletal (Values) Forklaring 

Antal elever (Antal overgange) Antal elever angiver, hvordan antallet af 

elever fordeler sig på overgangsuddannel-

serne på bestemte statustidspunkter. Der 

tages udgangspunkt i afgangspopulatio-

nen.  

Der tages udgangspunkt i uddannelsen og 

evt. institutionen, hvor eleverne har haft en 

afgang (enten afbrudt eller fuldført). Der 

fordeles typisk på UddannelseStatus, som 

fordeler eleverne på de uddannelser, ele-

verne har overgang til eller angiver at der 

ikke er nogen overgang. 

Landstal: Andel elever (Landstal: Andel over-

gange) 

Dette nøgletal angiver på landsplan, hvor-

dan eleverne fordeler sig på overgangsud-

dannelserne på bestemte tidspunkter. Tal-

let kan ikke fordeles på geografiske enhe-

der som fx kommuner eller regioner, og 

det egner sig derfor som benchmark-mål, 

hvor formålet er at holde fx en kommunes 

overgangsfrekvens op i mod landsni-

veauet. 

 

Dimensioner (Variable) Forklaring 

Alder Alder målt ved afgangstidspunktet. 

BopælskommuneAfgang Elevens bopælskommune ved afgangstids-

punktet på uddannelsen. 

BopælskommuneStatus Elevens bopælskommune ved statustidspunk-

tet. 

DatoAfgang Elevens afgangstidspunkt på uddannelsen.  

Det er muligt at vælge år, skoleår, måned og 

kvartal.  

ForløbsstatusAfgang Angiver om eleven har afbrudt eller fuldført af-

gangsuddannelsen. 

ForældresHøjesteUddannelse Højest fuldført uddannelse for elevernes foræl-

dre i året hvor de fylder 13 år. Er oplysnin-

gerne 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 Herkomst angiver elevens herkomst, opdelt 

på Dansk, Efterkommer eller Indvandrer. 

Herkomstgruppe angiver elevens herkomst-

gruppe, opdelt på Dansk eller Udenlandsk. 
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Dimensioner (Variable) Forklaring 

Herkomstland Eu – ikke-EU angiver om elevens herkomst-

land er et EU land eller ej. 

Verdensdel angiver hvilken verdensdel ele-

vens herkomstland ligger i, opdelt på Afrika, 

Amerika, Asien, Europa og Oceanien. 

Vestlig – ikke vestlig angiver om elevens her-

komstland er vestlig eller ej. 

InstitutionAfgang Angiver institutionen, som eleven har haft af-

gang fra. 

Beliggenhedsregion angiver både region og 

kommune som uddannelsesstedet ligger i, 

både på institutionsniveau og afdelingsniveau. 

Afdeling angiver uddannelsesstedets fulde 

navn og nummer på afdelingsniveau. Herun-

der findes også information om afdelingsty-

pen, fx Gymnasier og Hf-kurser, Erhvervsskoler 

m.v. eller Professionshøjskoler. 

Afdeling Beliggenhed angiver afdelingens 

beliggenhedskommune og beliggenhedsre-

gion. 

Institution angiver uddannelsesstedets fulde 

navn og nummer på institutionsniveau. Herun-

der findes også information om institutionsty-

pen, fx Gymnasier og Hf-kurser, Erhvervsskoler 

m.v. eller Professionshøjskoler. 

InstitutionStatus Angiver institutionen, som eleven går på sta-

tustidspunktet, hvis eleven har haft overgang 

til en ny uddannelse. 

Beliggenhedsregion angiver både region og 

kommune som uddannelsesstedet ligger i, 

både på institutionsniveau og afdelingsniveau. 

Afdeling angiver uddannelsesstedets fulde 

navn og nummer på afdelingsniveau. Herun-

der findes også information om afdelingsty-

pen, fx Gymnasier og Hf-kurser, Erhvervsskoler 

m.v. eller Professionshøjskoler. 

Afdeling Beliggenhed angiver afdelingens 

beliggenhedskommune og beliggenhedsre-

gion. 

Institution angiver uddannelsesstedets fulde 

navn og nummer på institutionsniveau. Herun-

der findes også information om institutionsty-

pen, fx Gymnasier og Hf-kurser, Erhvervsskoler 

m.v. eller Professionshøjskoler. 
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Dimensioner (Variable) Forklaring 

Køn Angiver elevens køn. 

Statustidspunkt Angiver statustidspunkt, som er opgjort ud fra 

afslutningen på den forrige uddannelse eller 

uddannelsesforløb. Det er muligt at vælge 1, 

2, 3, 6 måneder efter afslutning på forrige ud-

dannelse, samt  

30. sep. 0 skoleår -  denne er opgjort 30. sep-

tember samme skoleår, som eleven har afgang 

på den forrige uddannelse. Afslutter eleven 

uddannelsen i juni er dette statustidspunktet 

30. september i samme år. Tidligere kendt som 

Overgang efter 3mdr. 

30. sep. 1 skoleår -  denne er opgjort 30. sep-

tember skoleåret efter eleven har afgang på 

den forrige uddannelse.  

Tidligere kendt som Overgang efter 15mdr. 

30. sep. 2 skoleår - denne er opgjort 30. sep-

tember 2 skoleår efter, eleven har afgang på 

den forrige uddannelse. 

30. sep. 3 skoleår - denne er opgjort 30. sep-

tember 3 skoleår efter, eleven har afgang på 

den forrige uddannelse. 

30. sep. 5 skoleår - denne er opgjort 30. sep-

tember 5 skoleår efter, eleven har afgang på 

den forrige uddannelse. 

Et skoleår er defineret som 1. juli til 30 juni.   

UddannelsesforløbAfgang Angiver hvilket forløb eleven gik på ved af-

gangstidspunktet, dvs. grundforløbet, hoved-

forløbet mv. 
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Dimensioner (Variable) Forklaring 

UddannelseshierarkiAfgang  Angiver elevens uddannelse på afgangstids-

punktet. Denne variabel opdeler uddannelser i 

et hierarki, hvor det øverste niveau er hoved-

område og det nederste niveau er udd6.  

Udd6 angiver både uddannelse og uddannel-

sesforløb, eksempelvis social- og sundhedsud-

dannelsen på grundforløbets 2.del, grundskole 

på 9. klassetrin. Uddannelsesforløb angiver 

hvor på uddannelsen eleven er. 

Hovedområde angiver om det er en grundud-

dannelse, forberedende grunduddannelse osv.  

Niveauerne  i hierarkiet er: 

Hovedområde – Eksempelvis Erhvervsfaglige 

uddannelser 

Hovedgruppe – Eksempelvis grundforløb, ordi-

nære gymnasiale uddannelse mv. 

Mellemgruppe – Eksempelvis HF, STX, grund-

forløbets 1. del, mv. 

Undergruppe – Eksempelvis kontor, handel og 

forretningsservice (grundforløbets 2. del) 

UddannelseUDD6 – Eksempelvis Social og 

sundhedsuddannelsen grundforløbets 2 del, 

STX 2. klassetrin. 

UddannelseStatus Angiver elevernes uddannelse på det valgte 

statustidspunkt, se UddannelseAfgang for en 

nærmere beskrivelse af uddannelserne.  

 

2.3 Bemærkninger til statistikken 

Celler med under 3 observationer diskretioneres.  

For mere detaljeret information om overgangstal se udvidet dokumentation her. 

 

2.4 Opdateringsfrekvens 

Datagrundlaget for statistikken opdateres med forskellig frekvens alt efter uddannelsesområdet, og der 

kan derfor ske justeringer bagud i tid ved kommende opdateringer. Det skal bemærkes, at aktivitet for 

den seneste periode altid er mere foreløbig end for mere historiske perioder, idet der, særligt på er-

hvervsuddannelserne, laves en del efterregistreringer.  

 

https://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Tv%C3%A6rg%C3%A5ende/datadokumentation/DVH_Overgange.pdf
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3 Samlet uddannelsesparathedsvurde-

ring pr. 1. marts for ansøgere til ung-

domsuddannelser, 9. og 10. klasse 

3.1 Beskrivelse af statistikken 

Data stammer fra optagelse.dk. Data omfatter oplysninger om hvilken ungdomsuddannelse, eleverne 

har søgt ind på i forbindelse med den fælles tilmelding til ungdomsuddannelser (FTU) og elevens tilhø-

rende parathedsvurdering.  Skolen vurderer om eleven er parat til at gennemføre en ungdomsuddan-

nelse på baggrund af elevens faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger. Af visningen 

”Samlet uddannelsesparathedsvurdering pr. 1. marts for ansøgere til ungdomsuddannelser, 9. og 10. 

klasse” fremgår kun elevens parathedsvurdering tilknyttet den type ungdomsuddannelse eleven har 

søgt ind på.  

Data findes fra marts 2015 for alle typer af grundskoler. 

3.2 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner 

Nøgletal (Values) Forklaring 

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

ungdomsuddannelse eller 10. klasse. 

 

Dimensioner (Variable) Forklaring 

Afgivende institution Ansøgerens grundskole, herunder belig-

genhed. 

Alder Ansøgers alder på ansøgningstidspunktet. 

Ansøgning 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljeoplysninger om ansøgeren. 

Afgangstrin, ansøgers klassetrin på an-

søgningstidspunkt. 

Prioritet, en ansøgning består af fem prio-

riteret institutionsvalg. 

Parathed Vejledervurdering, En ansøgers 

parathed til det givne uddannelsesområde 

bliver vurderet og den første der går ind 

og gør dette er uddannelsesvejlederen på 

den afgivende institution. I denne kolonne 

vil vejlederens vurdering fremgå. Vurderin-

gen ’ikke uddannelsesparat’ fra før 2022 er 

i datavisningerne erstattet med ’parat til 

andet’. 

Udenfor skole, markering på ansøgnin-

gerne om ansøgeren søger direkte efter 9. 

eller 10. klasse i grundskolen.  

Ansøgning dato  År angiver året, som ansøgeren søger stu-

diestart til.  
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Dimensioner (Variable) Forklaring 

Bopælskommune Ansøgerens bopælskommune på ansøg-

ningstidspunktet, samt region og kommu-

nenummer. 

Forældres Højeste Uddannelse Viser uddannelsesniveau for den forælder 

(far eller mor), der har den højeste fuld-

førte uddannelse.   

Uddannelsesniveau kategoriseres som ud-

gangspunkt i 7 overordnede kategorier: 

Grundskolen, Gymnasiale uddannelser, Er-

hvervsfaglige uddanneler, Korte videregå-

ende uddannelser, Mellemlange videregå-

ende uddanneler, Lange videregående ud-

dannelser og Ph.d. mv. 

Opgørelsen følger Danmarks Statistiks ret-

ningslinjer for opgørelser af forældres hø-

jeste fuldførte uddannelse. Det betyder at 

forældres højeste fuldførte uddannelse op-

gøres det år personen fylder 13 år. 

Herkomst Angiver ansøgerens herkomst. 

Herkomstland Angiver elevernes herkomst i forhold til EU 

– ikke-EU, verdensdel samt vestlig – ikke-

vestlig 

Institution undervisningen foregår på Den institution, hvor undervisningen kom-

mer til at foregå på. 

Køn  Angiver ansøgerens køn. 

Vurderingsområde Angiver hvilket uddannelsesområde eleven 

er vurderet på. 

3.3 Bemærkninger til statistikken 

Celler med færre end 3 observationer diskretioneres. 

Det er kun elever, der ønsker at starte på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, der 

bliver parathedsvurderet. 

3.4 Opdateringsfrekvens 

Data trækkes fra optagelse.dk medio marts og er tilgængelig i BUVMs datavarehus ca. april/maj samme 

år. 
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4 Uddannelsesparathedsvurdering og 

kompetencer 

4.1 Beskrivelse af statistikken 

Data stammer fra optagelse.dk. Fra skoleåret 2019/2020 er eleverne blevet vurderet til alle tre katego-

rier af ungdomsuddannelser (de 3-årige gymnasiale, 2-årige HF og EUD) uanset hvilken af de tre kate-

gorier af ungdomsuddannelse eleven søger eller ønsker optagelse på. I visningen ”Uddannelsespara-

thedsvurdering og kompetencer” fremgår altså ikke elevernes ansøgningsønsker, men elevernes vurde-

ringer til alle tre kategorier af ungdomsuddannelser.  Skolen vurderer om eleven er parat til at gennem-

føre en ungdomsuddannelse på baggrund af elevens faglige, personlige, sociale og praksisfaglige for-

udsætninger. Vurderingen af forudsætningerne fremgår også af denne visning. En lovændring betyder 

at begrebet ”Ikke-uddannelsesparat” er afskaffet pr. 1. oktober 2022. Skoleåret 2021/2022 er derfor sid-

ste år, hvor dette begreb vil fremgå. Fremadrettet er det nye begreb ”Parat til andre uddannelsesaktivi-

teter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser” indført.  

Før skoleåret 2019/2020 blev eleverne kun vurderet til de uddannelser, som eleverne havde tilkendegi-

vet interesse for.  

Data findes fra marts 2015 for alle typer af grundskoler. 

 

4.2 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner 

Nøgletal (Values) Forklaring 

Antal elever  Antallet af elever, der vurderet 

 

Dimensioner (Variable) Forklaring 

Dato Skoleår: Angiver det skoleår, hvor eleven 

er blevet parathedsvurderet.  

Forudsætninger per område Kompetenceområde: Eleverne vurderes 

på baggrund af faglige, personlige, sociale 

og praksisfaglige kompetencer. Her angi-

ves hvilket af de fire kompetenceområder, 

der er tale om.  

Vurdering: Angiver hvilken vurdering der 

er givet i det specifikke kompetenceom-

råde.  

Vurderingsområde: Angiver hvilket ud-

dannelsesområde kompetencevurderingen 

er knyttet op på. Eleverne bliver vurderet til 

tre forskellige områder: Erhvervsuddan-

nelse, Gymnasial uddannelse og Højere 

forberedelseseksamen.   



 

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING OG KOMPETENCER 

٠ 14 ٠  

Dimensioner (Variable) Forklaring 

Forældres Højeste Uddannelse Viser uddannelsesniveau for den forælder 

(far eller mor), der har den højeste fuld-

førte uddannelse.   

Uddannelsesniveau kategoriseres som ud-

gangspunkt i 7 overordnede kategorier: 

Grundskolen, Gymnasiale uddannelser, Er-

hvervsfaglige uddanneler, Korte videregå-

ende uddannelser, Mellemlange videregå-

ende uddanneler, Lange videregående ud-

dannelser og Ph.d. mv. 

Opgørelsen følger Danmarks Statistiks ret-

ningslinjer for opgørelser af forældres hø-

jeste fuldførte uddannelse. Det betyder at 

forældres højeste fuldførte uddannelse op-

gøres det år personen fylder 13 år. 

Herkomst Angiver ansøgerens herkomst. 

Herkomstland Angiver elevernes herkomst i forhold til EU 

– ikke-EU, verdensdel samt vestlig – ikke-

vestlig 

Institution Oplysninger om den institution, hvor ele-

ven går inklusiv oplysninger om beliggen-

hed og administrative tilhørsforhold. 

Klassetrin Angiver elevens klassetrin 

Køn Angiver ansøgerens køn. 

Parathedsvurdering Vurderingstermin: Angiver om det er den 

første eller den endelige parathedsvurde-

ring. 

Parathedsvurdering per område  Samlet Parathedsvurdering: Angiver den 

samlede parathedsvurdering til det givne 

område. Enten er eleven ”Parat” eller ”Parat 

til andet”.  

Vurderingsområdegruppe Angiver hvilket 

uddannelsesområde den samlede para-

thedsvurdering er knyttet op på. Eleverne 

bliver vurderet til tre forskellige områder: 

Erhvervsuddannelse, Gymnasial uddan-

nelse og Højere forberedelseseksamen.   

4.3 Bemærkninger til statistikken 

Celler med færre end 3 observationer diskretioneres. 

4.4 Opdateringsfrekvens 

Data trækkes fra optagelse.dk medio juni og er tilgængelig i BUVMs datavarehus ca. oktober samme år. 
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