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OBS: 

STIL udarbejder løbende den samlede dokumentationen af emnerne i datavarehuset, og vil i løbet af 2019 

dokumentere vores statistikker efterhånden som de offentliggøres. 

Hvis du inden da savner dokumentation af et emne kan du med fordel dokumentation indbygget i 

Dashboards og rapporter. 
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1 AMU-aktivitet 
  

Aktivitet på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) opgøres som antallet af kursusdeltagelser, antal personer 

der deltager i AMU-kurser og omfanget af kurserne. Tallene indeholder informationer om hvilke institutioner 

der afholder kurserne, hvordan kurserne er afsluttet og start- og slutdatoer på kurserne. Dataene indsamles og 

offentliggøres kvartalsvist. Dataene indsamles til statistiske formål. Nærmere bestemt indsamles dataene med 

henblik på at kunne følge aktivitetsudviklingen og efterspørgslen efter arbejdsmarkedsuddannelserne.  

1.1 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner 
 

Nøgletal Forklaring 

Kursusdeltagelser Antallet af deltagelser i AMU-kurser opgjort 

efter slutdato for kurserne. Deltager samme 

person på flere kurser, tælles personen med 

flere gange. Eventuelt sammenhængende 

forløb med flere registreringer (splitkurser) 

tælles også med flere gange. 

Unikke personer Antal unikke personer som har deltaget på 
et AMU-kursus i løbet af et kvartal. Dette 
tal er et mål for, hvor mange unikke 
personer, der har deltaget i et eller flere 
AMU-kurser henover et kvartal eller et år. 
Årsagen til at unikke personer for de 
enkelte kvartaler lagt sammen, ikke svarer 
til unikke personer for hele året er, at 
personer kan have deltaget i kurser i flere 
kvartaler henover et år. Det betyder, at en 
person kan tælle med som en unik person 
i to kvartaler, men kun én gang for hele 
året.  

 

Årselever Årselever er et udtryk for det 
aktivitetsomfang den enkelte kursist 
gennemgår på et AMU-kursus. 
Aktivitetsomfanget opgøres i dage, 
herefter omregnes således at: 1 kursistdag 
=1/5 elevuge, 1 elevuge=1/40 årselev. 1 
kursistdag er med andre ord 1/200 
årselev. 

 

 

Dimensioner (Variable) Forklaring 
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Alder Alder målt på kursets starttidspunkt fordelt i 

femårsaldersgrupper 

AMUbevis Angivelse af hvorledes et AMU-kursus er 

afsluttet, herunder fx om kurset er 

gennemført med bevis, eller om kurset ikke er 

gennemført. Oplysningen indberettes kun af 

institutioner, som registrerer og indberetter 

via EASY-eller SIS-systemet. Således er 

oplysningen ikke tilgængelig for gruppen af 

øvrige kursusudbydere (institutioner, der 

indberetter via en særlig webside fx private 

udbydere af AMU-aktivitet herunder 

køreskoler). 

Dato Kalenderår og kvartal målt på sluttidspunkt for 

kurset. 

Efteruddannelsesudvalg Angiver hvilket efteruddannelsesudvalg, som 

er ansvarlig for den FKB, hvor kurset af aflagt 

under. 

Fag AMU-fag er den betegnelse der er valgt for 

arbejdsmarkedsuddannelserne. Fag omtales 

også som mål og delmål. Det er muligt at 

tilføje oplysningen om, hvilke Fælles 

Kompetence Beskrivelser (FKB’er) AMU-fagene 

har været udbudt under. 

Herkomst Kursisternes herkomst: Dansk, indvandrere og 

efterkommere. 

Institution_afholdende Afholdende institution viser hvilken institution, 

der har gennemført undervisningen.  

Institution_godkendt Den godkendte institution er institutionen der 

er godkendt til at udbyde 

fælleskompetencebeskrivelser (FKB’er). 

FKB De fælles kompetencebeskrivelser er 

rammebeskrivelser for AMU-aktiviteten, der 

dækker hvert deres jobområde på 

arbejdsmarkedet. Grupperingen viser 

sammenhængen mellem 

Efteruddannelsesudvalgene (EUU) og de 

Fælles Kompetence Beskrivelser (FKB’er) som 

det enkelte EUU er ansvarlig for.  

Jobrettet uddannelse Viser om en AMU-kursist udnytter en evt. ret 

til 6 ugers jobrettet uddannelse (J/N). 

Køn Kursisternes køn. 

Rekvirent Rekvirenten (den finansierende myndighed) er 

normalt Undervisningsministeriet bortset fra 

deltagere henvist fra et jobcenter (tidligere 
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arbejdsformidlingen, AF) eller kommune som 

led i aktivering. Rekvirenten fortæller ikke 

noget om hvem, der har betalt en evt. 

deltagerbetaling. 

Tilrettelæggelse Viser om kurset er tilrettelagt som plankursus, 

splitkursus, åbent værksted eller et 

sammenhængende forløb for flygtninge og 

indvandre. 

Undervisningsform Angiver hvilken undervisningsform, der er 

anvendt på kurset 

1.2 Bemærkninger til statistikken 
Det anbefales at man ikke alene anvender kursusnumre, og i stedet også medtager navne på kurser, når der 

laves opgørelser på kursusniveau. Det skyldes, problemer med kurser, der har skiftet kursusnummer, men 

bibeholdt navnet på kurset. For disse kurser kan det være en forældet kursuskode, som aktiviteten knytter 

sig til. I praksis betyder, at der kan optræde aktivitet på nedlagte kursuskoder.  

1.3 Opdateringsfrekvens 
Statistikken opdateres kvartalsvist. Sidste opdatering var 3. kvartal 2018 i december 2018. Det forventes at 

statistikken bliver opdateret igen med 4. kvartal 2018 i marts 2019. 
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