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VEU-aktivitet 
Statistikken for voksen- og efteruddannelserne (VEU) dækker over AMU-kurser, almen voksenuddannelse 

(AVU), danskundervisning for udlændinge, enkeltfag fra ordinære erhvervsfaglige uddannelser, erhvervsfag-

lige deltidsuddannelser og enkeltfag, forberedende voksenundervisning (FVU), gymnasiale suppleringskurser 

(GSK), hf-enkeltfag (HF-e), husholdnings- og håndarbejdskurser, ordblindeundervisning (OBU), ungdoms- og 

folkehøjskolekurser samt øvrige gymnasiale enkeltfag.  

Aktivitet på VEU-området opgøres som antallet af kursusdeltagelser, antal unikke personer, der deltager på 

en voksen- og efteruddannelse, omfanget af kurserne (årselever) samt gennemførselsprocenten.  

Statistikken indeholder blandt andet information om hvilke institutioner, der afholder kurserne, hvordan kur-

serne er afsluttet, hvilken alder kursisterne har ved kursusstart, samt aktiviteten på kurser fordelt på her-

komst. 

Oplysninger om AMU-kurser indsamles og offentliggøres kvartalsvist og oplysninger om AVU, FVU, OBU, GSK, 

HF-e og øvrige gymnasiale enkeltfag indsamles og offentliggøres halvårligt. Data indsamles til statistiske for-

mål med henblik på at kunne følge aktivitetsudviklingen og efterspørgslen på voksen- og efteruddannelserne. 

https://uddannelsesstatistik.dk/
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Beskrivelse af nøgletal og dimensioner 
Nøgletal (Values) Forklaring 

Gennemførselsprocent  Angiver gennemførselsprocenten på de enkelte 

VEU-områder fordelt på fx kursusdeltagelser.  

Gennemførselsprocent regnes således: (Kurset er 

fuldført og der er ingen prøve knyttet til kurset + 

Kurset er fuldført og kursisten går ikke op til prø-

ven + Kurset er fuldført og prøve bestået + Kurset 

er fuldført og prøve er ikke bestået) / (Kurset er 

fuldført og der er ingen prøve knyttet til kurset + 

Kurset er fuldført og kursisten går ikke op til prø-

ven + Kurset er fuldført og prøve bestået + Kurset 

er fuldført og prøve er ikke bestået + Kursisten har 

afbrudt kurset eller er ikke mødt frem til prøven) * 

100 

Der vises ikke gennemførselsprocent for OBU, da 

der ikke findes afslutningsårsager for OBU. 

Kursusdeltagelser Angiver antallet af deltagelser på VEU-området op-

gjort efter slutdato for kurserne. Deltager samme 

person på flere VEU-kurser, tælles personen med 

flere gange.  

Eventuelt sammenhængende forløb med flere regi-

streringer over en periode (splitkurser) tælles også 

flere gange. 

Unikke personer  Angiver antal unikke personer, som har deltaget på 

et VEU-kursus i løbet af et kvartal. Dette tal er et 

mål for, hvor mange unikke personer, der har af-

sluttet et eller flere VEU-kurser henover et kvartal 

eller et år. Årsagen til at unikke personer for de en-

kelte kvartaler lagt sammen, ikke svarer til unikke 

personer for hele året er, at personer kan have del-

taget 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.  
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Nøgletal (Values) Forklaring 

Årselever Årselever er et udtryk for det aktivitetsomfang den 

enkelte kursist gennemgår på et kursus.  

På AMU gælder, at aktivitetsomfanget opgøres i 

dage og omregnes således at: 1 kursistdag =1/5 

elevuge, 1 elevuge=1/40 årselev. 1 kursistdag er 

med andre ord 1/200 årselev. En årselev er der-

med en kursist, der har deltaget i AMU-kurser i 200 

dage. 

På AVU, FVU, OBU, HF-e og GSK gælder, at aktivi-

tetsomfanget opgøres i timer. En årselev er en kur-

sist, som har fået undervisning i 812,5 timer.  
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Dimensioner (Variable) Attributter Forklaring 

Afslutningsårsag Afslutningsårsag Angiver, hvordan kurset er af-

sluttet. Der gælder forskellige af-

slutningsårsager på kurser under 

voksen- og efteruddannelse. 

 

AMU-kurser: Ikke gennemført, 

gennemført med bevis og gen-

nemført uden bevis.  

 

Danskundervisning for udlæn-

dinge: Kurset er fuldført og prø-

ven bestået samt uoplyst afslut-

ning  

 

OBU: Uoplyst afslutning, da der 

ikke angives afslutningsårsag for 

ordblindeundervisning. 

 

Øvrige VEU-kurser: Fx kurset er 

fuldført og prøven bestået, kur-

set er fuldført og der er ingen 

prøve knyttet til kurset. 

 

Alder Alder 

Aldersgruppe 

Femårsaldersgruppe 

Angiver kursistens alder målt 

ved kursets starttidspunkt. Alder 

kan i statistikken inddeles i: 

 

1) Alder, hvor hvert alders-

trin vises (18 år, 19 år, 

20 år osv.). 

2) Aldersgrupper, der viser 

gruppering af kursister-

nes alder i -17 år, 18-19 

år, 20-24 år og 25+ år. 

3) Femårsaldersgrupper 

med intervaller fra 0-4 

år til 90-94 år. 
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Dimensioner (Variable) Attributter Forklaring 

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus er baseret 

på, hvilken ydelse en kursusdel-

tager har modtaget i løbet af et 

kursus på VEU-området.  

 

I statistikken fremgår således, 

hvorvidt en kursusdeltager har 

været i fx beskæftigelse, på dag-

penge eller været selvforsø-

gende i løbet af et kursus. 

 

Selvforsørgende dækker over 

personer, som ikke er i job og 

som ikke er godkendt til fx dag-

penge, kontanthjælp, SU eller 

andre typer af offentlig forsør-

gelse. Derudover kan personer 

også være selvforsørgende ved 

eget valg fx i forbindelse opstart 

af egen virksomhed, hvor der 

ikke udbetales løn, ved hjemme-

gående eller ved længereva-

rende rejser. 

 

Branche Branchegruppe10 

Branchegruppe10kode 

Branchegruppe127 

Branchegruppe127kode 

Branchegruppe36 

Branchegruppe36kode 

Angiver den branche, hvor kur-

susdeltageren er beskæftiget el-

ler tilknyttet på anden vis.  

Branche opdeles i statistikken på 

tre grupper med 10, 36 og 127 

branchegrupperinger, hvor 10 er 

den overordnet gruppering, og 

127 er den mest detaljerede 

gruppering 
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Dimensioner (Variable) Attributter Forklaring 

Dato År-Kvartal 

Kvartalnavn 

Måned 

År 

Kalenderår og kvartal målt på 

sluttidspunkt for VEU-kurset. Det 

vil sige, at fx kursusdeltagelser 

vises i statistikken, når kurset er 

afsluttet.   

 

1) År angives fra 1. januar 

til 31. december.  

2) År-kvartal viser kalen-

derår med mulighed for 

visning af kvartaler.  

3) Måneder vises i alfabeti-

ske rækkefølge.  

 

Fag Kursus 

Kursusnummer 

Niveau 

Niveau betegnelse 

Indeholder oplysninger om hvil-

ket kursus, kursusnummer, ni-

veau og niveaubetegnelse aktivi-

teten er registreret på.  

 

Fx på AMU kan der vises aktivite-

ten på samtlige AMU-kurser og 

på AVU kan der vises aktivitet på 

Dansk som andetsprog, niveau 

D, E og F.  
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Dimensioner (Variable) Attributter Forklaring 

Faglig dokumentation  Faglig dokumentation Angiver om der på AVU er afgi-

vet faglige dokumentation for 

kursistens deltagelse på fa-

get/holdet.  

 

Faglige dokumentation gælder 

kun for AVU. Her skal deltageren 

ved afslutning på basisniveau og 

på niveau F og E udarbejde et 

produkt, der er egnet som fag-

lige dokumentation for, at kursi-

sten har opnået kompetencer 

svarende til bestået.   
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Dimensioner (Variable) Attributter Forklaring 

Herkomst Herkomst 

Herkomstgruppe 

Kursisternes herkomst kan vises 

på to variabler. 

 

Herkomst: Dansk, indvandrere 

og efterkommere. 

Herkomstgruppe: Dansk og 

udenlandsk.  

 

Indvandrere defineres som per-

soner født i udlandet og ingen af 

forældrene er danske statsbor-

gere og født i Danmark. Hvis der 

ikke findes oplysninger om no-

gen af forældrene, og personen 

er født i udlandet, opfattes per-

sonen også som indvandrer.  

 

Efterkommere defineres som 

personer født i Danmark, og 

hvor ingen af forældrene er dan-

ske statsborgere og født i Dan-

mark. Hvis der ikke findes oplys-

ninger om nogen af forældrene, 

og personen er udenlandsk 

statsborger, opfattes personen 

også som efterkommer.  

 

Dansk herkomst defineres som 

resten af befolkningen, når ind-

vandrere og efterkommere er 

sorteret fra.  
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Dimensioner (Variable) Attributter Forklaring 

Institution_Afholdende Afdeling afholdende institution 

Afdelingsnummer afholdende 

institution 

Afholdende institution 

Beliggenhedskommune afhol-

dende institution 

Beliggenhedsregion afholdende 

institution 

Institutionsnummer afhol-

dende institution 

Institutionstype afholdende in-

stitution 

Institutionstypekode afhol-

dende institution 

Institutioner kan udlægge under-

visningen af et VEU-kursus til en 

anden institution. Det er en be-

tingelse, at den anden institution 

er godkendt til at udbyde VEU-

kurser.  

 

Afholdende institution viser der-

for hvilken institution, der har 

gennemført undervisningen fx i 

tilfælde af udlagt kursusunder-

visning.  

 

Afdeling afholdende institution 

angiver hvilke afdelinger, som 

har gennemført undervisningen 

under en hovedinstitution. 

 

Beliggenhedskommune angiver 

den kommune, hvor hovedinsti-

tutionen, ligger. Aktivitet på af-

delinger vil derfor indgå under 

hovedinstitutionens beliggen-

hedskommune, selvom selve af-

delingen ikke ligger i samme 

kommune.   

 

Beliggenhedsregion angiver den 

region, hvor hovedinstitutionen 

ligger. Aktivitet på afdelinger vil 

derfor indgå under hovedinstitu-

tionens beliggenhedsregion, 

selvom selve afdelingen ikke lig-

ger i samme region.   
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Dimensioner (Variable) Attributter Forklaring 

Institution_Godkendt Beliggenhedskommune god-

kendt institution 

Beliggenhedsregion godkendt 

institution 

Godkendt institution 

Institutionsnummer godkendt 

institution 

Institutionstype godkendt insti-

tution 

Institutionstypekode godkendt 

institution 

Godkendt institution dækker 

over den institution, der er efter 

gældende lovgivning er god-

kendt til at udbyde en af voksen- 

og efteruddannelserne eller i 

forbindelse med AMU-udbuds-

runden, er godkendt til at ud-

byde et antal Fælles Kompeten-

cebeskrivelser (FKB). AMU-ud-

budsrunden finder sted hvert 

fjerde år (som minimum), hvor 

institutioner kan søge om at 

blive godkendt som udbyder af 

et antal FKB’er med tilhørende 

AMU-kurser.  

 

Beliggenhedskommune angiver 

den kommune, hvor hovedinsti-

tutionen, som er godkendt til at 

udbyde et VEU-kursus, ligger.  

 

Beliggenhedsregion angiver den 

region, hvor hovedinstitutionen, 

som er godkendt til at udbyde 

en FKB, ligger.  

 

Køn Køn Kursisternes køn. Data opgøres i 

mand, kvinde og ukendt.  
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Dimensioner (Variable) Attributter Forklaring 

Uddannelse Uddannelse 

Uddannelseskode 

VEU-område 

VEU-områdekode 

Uddannelse indeholder variab-

lerne; uddannelse, uddannelses-

kode, VEUområde, VEUområde-

kode 

 

Underkategorien ”uddannelse” 

angiver FKB’er på AMU.  

 

Underkategorien ”VEU-område” 

angiver de overordnet kurser, fx 

AMU, AVU, GSK eller Øvrige 

gymnasiale enkeltfag. 

 

Undervisningsform Undervisningsform Angiver hvilken undervisnings-

form, der er anvendt på kurset, 

da der på VEU området anven-

des flere forskellige former for 

undervisningsform.  

 

PÅ AMU-kurser kan der skelnes i 

mellem aftenundervisning, dags-

undervisning, fjernundervisning, 

på fremmedsprog og weekend-

undervisning.  

 

På de øvrige VEU-kurser kan det 

ses, om aktiviteten har været på 

fjernundervisning.   

 

Bemærkninger til statistikken 
Det anbefales, at man ikke alene anvender kursusnumre, men også medtager navne på kurser, når der la-

ves opgørelser på kursusniveau. Det skyldes problemer med kurser, der har skiftet kursusnummer, men bi-

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

sig til. I praksis betyder det, at der kan optræde aktivitet på nedlagte kursuskoder.  
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Derudover anbefales det ligeledes, at man ikke alene anvender FKB-navne, men at disse kombineres med 

FKB-numre, idet FKB-numre kan have skiftet numre over tid. For disse FKB-numre vil der fremgår to numre 

for ét FKB-navn.  

Hvis der er færre end 3 kursusdeltagelser i et felt i tabellen, vises antallet ikke. 

Kilder og opdateringsfrekvens 
VEU-aktiviteten bygger på data fra flere forskellige kilder, som Børne- og Undervisningsministeriet modta-

ger. Disse er blandt andet indberetningen fra institutionerne igennem EASY- og SIS-systemerne, Kursistregi-

streret fra Danmarks Statistik og DREAM data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.  

Statistikken opdateres kvartalsvist. 
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