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1 Indledning 

Data viser søgning til ungdomsuddannelser og 10. klasse m.fl.. Datagrundlaget indeholder primært an-

søgninger fra grundskoleelever og opdateres årligt i marts måned. Data viser også ansøgninger fra an-

søgere, der på søgetidspunktet ikke går i grundskole (”udenfor skole”). Disse er til og med 2022 opgjort 

i løbet af tredje kvartal og efterfølgende blevet tilføjet til datagrundlaget. Fra 2023 indgår ansøgningerne 

udenfor skole også i opdateringen i marts måned. 

 

Der vises ansøgningsdata for perioden 2009-2023.  

 

Datakilden er optagelse.dk i alle år. I 2023 er der lavet ændringer i it-understøttelsen af optagelsessyste-

met grundet den nye aftale om central fordeling på gymnasieområdet. 

 

I 2022 blev uddannelsesparathedsvurderingen lavet om1. Det betyder, at begrebet ’ikke-uddannelsespa-

rat’ blev afskaffet. Der blev samtidig indført et nyt begreb, som i datavarehuset hedder ’Parat til andet’. 

Før 2022 optræder alle ikke-parate vurderinger under ’parat til andet’ i datavarehuset. 

1.1 Forbehold ved ansøgertallet for 2023 
Der er i 2023 færre ansøgere fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne og 10. klasse end tidligere år 

og forventet i forhold til årgangens størrelse. Det skyldes primært en række ændringer i søgeprocessen, 

ny it-understøttelse og ændring i regelgrundlag. Det vurderes, at det absolutte antal ansøgere derfor 

ikke kan sammenlignes med de foregående år, men at tendenserne i andelene er retvisende. 

1.2 Særligt om elevfordelingen 
Ansøgningsdata offentliggjort i datavarehuset for 2023 indeholder antallet af ansøgere, der har søgt en 

ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Ansøgningsdata viser udelukkende hvor mange, der har søgt, og 

hvor de har søgt hen. Ansøgningspopulationen til de gymnasiale uddannelser er ikke den samme popu-

lation, som den der efterfølgende fordeles. Ligeledes fortæller data derfor heller ikke noget om hvor 

ansøgerne fordeles hen, og hvor de optages. 

1.3 Særligt om opgørelsen af ansøgere direkte fra grundskole og 

ansøgere udenfor skole 
De første faner af excel-visningerne viser 1. prioritetsansøgninger direkte fra skole, det vil sige ansøgnin-

ger fra ansøgere, der på søgetidspunktet går i grundskolens 9. eller 10, klasse. De sidste faner viser det 

samlede antal 1. prioritetsansøgninger. Det vil sige både ansøgere direkte fra grundskolen og ansøgere, 

som ikke går i grundskole på ansøgningstidspunktet (”udenfor skole”). Datavisningen opdateres typisk 

med ansøgere udenfor skole i august eller september måned. I 2023 er data opdateret med ansøgere 

udenfor skole i marts samtidig med søgningen direkte fra grundskolen. Det betyder, at antallet af udenfor 

skole ansøgninger i 2023 ikke er sammenligneligt med foregående år, hvor data er opgjort senere. Data 

forventes at opdateres med flere udenfor skole ansøgere senere i 2023. 

 

Der er fra og med 2023 ændret i opgørelsesmetoden for søgning direkte fra skole og udenfor skole. I 

foregående år er en ansøger opgjort som søgende direkte fra skole, hvis ansøgeren går i grundskole på 

et hvilket som helst tidspunkt i løbet af skoleåret, der søges fra. I 2023 og fremadrettet er en ansøger 

opgjort som søgende direkte fra skole, hvis ansøgeren præcis på ansøgningstidspunktet er tilknyttet en 

grundskole. 

 

                                                           
1 https://www.uvm.dk/vejledning-og-stoettemuligheder/vejledning/ungdomsuddannelse/uddannelses-

parathed/om-vurderingen  

https://www.uvm.dk/vejledning-og-stoettemuligheder/vejledning/ungdomsuddannelse/uddannelsesparathed/om-vurderingen
https://www.uvm.dk/vejledning-og-stoettemuligheder/vejledning/ungdomsuddannelse/uddannelsesparathed/om-vurderingen
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Eksempel: A går i 10. klasse i perioden august-december. A frafalder sin 10. klasse og får i stedet et arbejde 

frem til sommerferien. A søger en ungdomsuddannelse i marts med opstart i august. A vil i 2023 og frem-

adrettet opgøres som søgende uden for grundskolen, da A på ansøgningstidspunktet ikke går i grundskole. 

I foregående år er A opgjort som søgende direkte fra grundskole, da A tidligere på skoleåret har været aktiv 

i en grundskole. 

2 Seneste opdatering 

Data er senest opdateret i april 2023. 

 

Opdateringen i april 2023 indeholder både ansøgninger fra ansøgere, der på ansøgningstidspunktet 

går i grundskole og fra ansøgere, der ikke går i grundskole. Ansøgninger for 2023 fra ansøgere, som 

ikke går i grundskole på ansøgningstidspunktet, er ikke sammenlignelige med foregående år, da disse 

data normalt opgøres efter sommerferien. 

3 1. prioritetsansøgninger 

3.1 Excelvisning  
1. prioritetsansøgninger til de gymnasiale uddannelser  

Fanerne med ”søgning direkte” i navngivningen indeholder ansøgninger direkte fra skole, det vil sige 

ansøgninger fra ansøgere, der på søgetidspunktet går i grundskole. Faner med ”samlet søgning” i navn-

givningen indeholder alle ansøgere. Det vil sige både ansøgere uden grundskoletilknytning på søgetids-

punktet samt ansøgere, der på søgetidspunktet er tilknyttet en grundskole. 

 

Der vises som standard kun 1. prioritetsansøgninger, men der kan også vælges lavere prioriteter. 

 

Fane: Inst.blh., søgning direkte 

Denne visning indeholder data om 1. prioritetsansøgninger direkte fra skole, opdelt på ansøgte institu-

tions beliggenhedsregion og –kommune samt de gymnasiale uddannelser.   

 

Fane: Parathedsvur., søgning direkte 

Denne visning indeholder data om 1. prioritetsansøgninger direkte fra skole samt ansøgerens paratheds-

vurdering. Parathedsvurderingen hænger sammen med vurderingsområdet, hvilket er uafhængigt af, 

hvad ansøgeren har søgt. Visningen viser, om en ansøger er vurderet parat til vurderingsuddannel-

sen/vurderingsområdet, og derved ikke om en ansøger er vurderet parat til den søgte uddannelse.    

 

Fane: Institution, søgning direkte 

Denne visning indeholder data om 1. prioritetsansøgninger direkte fra skole til de gymnasiale institutio-

ner og afdelinger og deres uddannelser.  

 

Fane: Udd.gruppe, søgning direkte 

Denne visning indeholder data om 1. prioritetsansøgninger direkte fra skole fordelt på alle uddannelses-

grupper (10. kl., forberedende uddannelser, gymnasial uddannelse, øvrige ungdomsuddannelser, er-

hvervsuddannelse og øvrigt).  

 

Fane: Inst.blh., samlet søgning 

Denne visning indeholder data om 1. prioritetsansøgninger direkte fra skole og udenfor skole, opdelt 

på ansøgte institutions beliggenhedsregion og –kommune samt de gymnasiale uddannelser.   
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Fane: Parathedsvur., samlet søgning 

Denne visning indeholder data om 1. prioritetsansøgninger direkte fra skole og udenfor skole samt an-

søgernes parathedsvurdering. Parathedsvurderingen hænger sammen med vurderingsområdet, hvilket 

er uafhængigt af, hvad ansøgeren har søgt. Visningen viser, om en ansøger er vurderet parat til vurde-

ringsuddannelsen/vurderingsområdet, og derved ikke om en ansøger er vurderet parat til den søgt ud-

dannelse.    

 

Fane: Institution, samlet søgning 

Denne visning indeholder data om 1. prioritetsansøgninger direkte fra skole og udenfor skole til de gym-

nasiale institutioner og afdelinger og deres uddannelser.  

 

Fane: Udd.gruppe, samlet søgning 

Denne visning indeholder data om 1. prioritetsansøgninger direkte fra skole og udenfor skole fordelt på 

alle uddannelsesgrupper (10. kl., forberedende uddannelser, gymnasial uddannelse, øvrige ungdomsud-

dannelser, erhvervsuddannelse og øvrigt). 

3.2 Nøgletalsvisninger 
Tilmelding til ungdomsuddannelser efter 9. og 10. klasses – Uddannelser under Gym og EUD 

I denne nøgletalsvisning er det muligt at se et hurtigt overblik over søgningen til forskellige uddannel-

sesområder: 1. prioritetsansøgningerne fordelt på institutionernes og ansøgernes bopælskommune, 1. 

prioritetsansøgningerne fordelt på afgivende skoletype og 1. prioritetsansøgningerne fordelt på gymna-

siale og erhvervsuddannelser. 

Vær opmærksom på, at nøgletalsvisningerne kun viser 1. prioritetsansøgninger direkte fra skole. 

4 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner 

4.1 Ansøgninger 
 

Nøgletal (Values) Forklaring 

Antal ansøgere Antallet af unikke personer, der har søgt ungdomsuddannelse 

eller 10. klasse. 

Antal ansøgninger Antallet af ansøgninger til ungdomsuddannelserne. 

Andel/antal ansøgninger – ud-

dannelsesgruppering – uden 

10 

Andelen/antallet af unikke personer, der har søgt en ungdoms-

uddannelse. Ansøgere, der går i 10. klasse og søger en ung-

domsuddannelse, indgår i beregningen. Ansøgere, der søger 10. 

klasse, er fjernet fra beregningen. 
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Dimensioner (Variable) Attributter Forklaring 

Afgivende institution  Afdeling 

Beliggenhedskommune 

Beliggenhedsregion 

Institution 

Institutionsnummer 

Institutionstype 

Institutionstype Gruppe 

Institution Beliggenheds-

kommune 

Institution Beliggenhedsre-

gion 

Ansøgerens grundskole, herunder be-

liggenhed 

Alder Alder Ansøgers alder på ansøgningstidspunk-

tet. 

Ansøgning Afgangstrin 

EUX 

Parat Vejledervurdering 

Prioritet 

Udenfor Skole 

Detaljeoplysninger om ansøgeren.  

Afgangstrin, ansøgers klassetrin på an-

søgningstidspunkt. Typisk <uoplyst> 

for ansøgere, der ikke kommer direkte 

fra grundskolen, ellers sidst kendte 

klassetrin. 

EUX, angiver om en ansøger har ønsket 

en erhvervsuddannelse med EUX. Be-

mærk, at dette kun er et ønske/indika-

tion. 

Parathedsvurderinger, kommer ansø-

geren direkte fra 9. eller 10. klasse, er 

de blevet vurderet parat/parat til andet. 

Vurderingen ’ikke uddannelsesparat’ fra 

før 2022 er i datavisningerne erstattet 

med ’parat til andet’. 

Prioritet, en ansøgning består af priori-

terede institutions- og uddannelses-

valg. Fra og med 2023 kan en ansøger 

frit ansøge så mange uddannelser og 

institutioner, som ansøgeren ønsker. 

Udenfor skole, markering på ansøgnin-

gerne om ansøgeren søger mens ansø-

ger går i 9. eller 10. klasse (direkte fra 

skole) eller ej (udenfor skole). 

Ansøgning Dato År Året svarer til året for studiestart.  

Bopælskommune  Kommune 

Kommunenummer 

Region 

Ansøgerens bopælskommune. 
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Dimensioner (Variable) Attributter Forklaring 

Forældres højeste fuld-

førte uddannelse  

Uddannelsesgruppe 

Uddannelsesovergruppe 

Viser uddannelsesniveau for den foræl-

der (far eller mor), der har den højeste 

fuldførte uddannelse. Uddannelsesover-

gruppe er opdelt i Grundskoleuddan-

nelse, Ungdomsuddannelse og videre-

gående uddannelse. Anvendes uddan-

nelsesgruppe opdeles ungdomsuddan-

nelser yderligere i gymnasial uddan-

nelse og erhvervsuddannelse. Oplysnin-

gen om forældrenes højeste fuldførte 

uddannelse er baseret på året, hvor an-

søger fyldte 13 år.  

Herkomst Herkomst 

Herkomstgruppe 

Angiver ansøgerens herkomst opdelt på 

Dansk, Udenlandsk (Efterkommer og 

Indvandrer) 

Herkomstland EU – Ikke-EU 

Verdensdel 

Vestlig – Ikke-vestlig 

Angiver ansøgernes herkomst i forhold 

til EU – ikke-EU, verdensdel samt vestlig 

– ikke-vestlig. 

Institution undervisnin-

gen foregår på 

Afdeling 

Afdelingsnummer 

Afdelingstype 

Beliggenhedskommune 

Beliggenhedsregion 

Institution 

Institutionsnummer 

Institutionstype 

Institutionstype Gruppe 

Beliggenhedskommune 

Beliggenhedsregion 

Den søgte institution, hvor undervisnin-

gen kommer til at foregå på. 

Køn Køn 

Køn Ung 

Angiver ansøgerens køn (beregnet ud 

fra ansøgerens cpr-nr.). 

Studieretningsprofil Antal A Niveau Fag 

Antal B Niveau Fag 

Antal C Niveau Fag 

Antal Fag 

Fagkombination 

Niveauprofil 

Retning 

Angiver ansøgernes ønske til studieret-

ning i perioden før 2018. 

Tilrettelæggelse Tilrettelæggelse 10. klasse Angiver tilrettelæggelsen af 10. klasse 

(fx efterskole). Dimensionen skal kun 

anvendes ved ansøgninger til 10. klasse. 
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Dimensioner (Variable) Attributter Forklaring 

Uddannelse Uddannelsesovergruppe 

Uddannelsesgruppe 

Uddannelsesundergruppe 

Uddannelse 

Uddannelsessymbol 

Uddannelseskoder 

Angiver uddannelsen, der ansøges. 

Uddannelsesovergruppe: ’Grundskole-

uddannelse’, ’Forberedende uddannel-

ser og øvrige ungdomsudd’, ’Ungdoms-

uddannelse’, ’Øvrigt’. 

Uddannelsesgruppe: ’10. kl’, ’Forbere-

dende uddannelser’*, ’Øvrige ung-

domsuddannelser’**, ’Erhvervsuddan-

nelse’, ’Gymnasial uddannelse’***, ’Øv-

rigt’**** 

Uddannelsesundergruppe: ’10. kl’, 

’Forberedende Grunduddannelse’, ’Or-

dinære gymnasiale uddannelser’, ’Sær-

ligt tilrettelagt ungdomsuddannelse’, 

’Øvrige gymnasiale uddannelser’ samt 

erhvervsuddannelserne i gruppererede 

grupper. 

Uddannelse: uddannelserne opdelt på 

det laveste niveau. F.eks. ’Almen stu-

dentereksamen’, ’Frisør’ og ’Dyrepas-

ser’. 

Uddannelsessymbol: ’10. kl’, ’2-årig 

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

’Stu’, ’Stx’, ’VUC’. Bemærk der er ikke et 

uddannelsessymbol for alle uddannel-

ser. 

Uddannelseskoder: uddannelser op-

delt på cøsa-formålskode.  

*Til og med 2018 bestod ’Forberedende 

uddannelser’ af Produktionsskoler. Fra 

og med 2019 består ’Forberedende ud-

dannelser’ af FGU.  

**Til og med 2018 bestod ’Øvrige ung-

domsuddannelser’ af EGU, KUU og STU. 

Fra og med 2019 består ’Øvrige ung-

domsuddannelser’ af STU. 

***Gymnasiale uddannelser: STX, HTX, 

HHX, HF, Pre-IB, IB og 2-årig STX. 

****Øvrigt kan omfatte ungdomshøj-

skole, udlandsophold, arbejde, værne-

pligt og andet. 

Uddannelsesforløb - EUD Uddannelsesforløb 

Uddannelsesforløb Grup-

pering 

Det forløb, der ansøges på en erhvervs-

uddannelse, primært grundforløbets 1. 

eller 2. del. 
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Dimensioner (Variable) Attributter Forklaring 

UU Center UU Center 

UU Center Institutionsnum-

mer 

Ungdommens Uddannelsesvejledning, 

UU Centeret, som ansøgeren er tilknyt-

tet i forbindelse med ansøgningen til en 

ungdomsuddannelse. 

 

 

5 Bemærkninger til statistikken  

Celler med færre end 3 observationer diskretioneres og værdier vises derfor ikke på Uddannelsesstatistik.  

 

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’. 

 

6 Opdateringsfrekvens 

Data om ansøgere fra 9. og 10. klasse trækkes fra optagelse.dk medio marts og er tilgængelig i BUVMs 

datavarehus ultimo marts samme år. 

 

Data om ansøgere, som ikke søger direkte fra grundskolen, trækkes typisk fra optagelse.dk i august eller 

september og er derefter tilgængeligt i BUVMs datavarehus samme år. For 2023 er disse ansøgere op-

gjort i marts samtidig med ansøgere direkte fra grundskolen. 
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