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Uddannelsesvalg 9 &10 Klasse Køge Bugt 2018   

STIGENDE SØGNING TIL 
ERHVERVSUDDANNELSERNE 

10. KLASSE HAR EN MARKANT STIGENDE SØGNING MOD EN 
ERHVERVSUDDANNELSE OG ER MED TIL AT TRÆKKE DEN 
SAMLEDE SØGNING OP. 

Den nationale målsætning i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformens 
vedtagelse i 2014 er, at 25 % af elever i 2020, direkte efter grundskolen søger 
mod EUD. I 2025 er målsætningen at tallet er vokset til 30 %.   

I UUV Køge Bugts område ser de første prognoser fra elevernes 1. prioritet i 
forhold til valg af uddannelse ud til, at der er en stigende søgning til 
erhvervsuddannelserne, således de fire kommuner i Køge Bugt kommer til at 
ligge 1,4 procentpoint over landstallet.  

Baggrunden for den nationale målsætning er, at faglært arbejdskraft bliver 
efterspurgt i større omfang. Som det er nu, mangler Danmark allerede 
faglært arbejdskraft og omkring 2020 vil der mangle ca. 32.000* 
erhvervsudannede.  

*kilde:Udannelsesinformation.dk, danmark-mangler-32000-erhvervsuddannede-i-2020 

Uddannelsesvalg 2018 – UUV Køge Bugt  

UUV har netop afsluttet dette års optagelse på ungdomsuddannelser hvor 
2211 afgangselever har afleveret deres uddannelsesønske. I år ses der store forandringer, i de unges valg af 
ungdomsuddannelser for især elever i 10. klasse. Deres uddannelsesvalg er markant ændret, så der er i år, næsten lige 
mange elever, der søger en erhvervs- og en gymnasialuddannelse. 

I 2017 søgte 31 % af 10. klasses eleverne mod erhvervsuddannelserne. I 2018 er tallet rykket markant op, søgningen til 
erhvervsuddannelserne ligger nu på hele 45 %, mens søgetallet til de gymnasiale uddannelser er faldet til 47% som det 
fremgår af tabel 1.   

Mark Jensen, centerleder for UUV Køge 
Bugt, udtaler at, en del af forklaringen 
er erhvervsuddannelsesreformen fra 
2014. Her blev der indgået en aftale om 
at elever mindst skal have 2 i dansk og 
matematik for at blive optaget på en 
erhvervsuddannelse. 

Det har betydet, at flere elever vælger en 
10. klasse, for der at forbedre deres 
karakter inden videre søgning til 
erhvervsuddannelserne.  

 

 

 

ERHVERVSUDDANNELSERNE 
PÅ VEJ FREM I KØGE BUGT  

Søgningen til erhvervsuddannelserne i 
hele landet er steget med næsten et 
procentpoint efter at have været faldende 
i flere år.  

Samtidig er søgningen til de gymnasiale 
uddannelser faldet tilsvarende siden 
sidste år.  

En gymnasial uddannelse er dog stadig 
det mest populære valg blandt elever i 9. 
og 10. klasse. 

I Køge Bugt er der stigende søgning til 
erhvervsuddannelsen viser tal fra UUV. 

Fakta boks: 

Tal er fra optagelse. Marts 2018 UUV 
Køge Bugt  

Elevernes 1. prioritet ved valg af 
ungdomsuddannelse 2018 med 
udgangspunkt i den skole eleven går på.  
En del elever, fx i 10. kl., går på en skole i 
en anden kommune end den de bor i. 

 

 

 

 

Tabel 1: Udarbejdet af UUV Køge Bugt – 10.klaase uddannelsesvalg, Greve, Solrød, Stevs og Køge 

 



Samtidig er det tydeligt, at flere elever 
fra 9. klasserne vælger den direkte vej til 
gymnasiet. Fra 2017 til 2018 ses en 
mindre stigning i søgningen til 
gymnasiet. Hvor i mod at færre 9. 
klasses elever søger mod 
erhvervsuddannelserne.  

Det er klart, at hvis man er erklæret 
uddannelsesparat til at begynde på 
gymnasiet efter 9. klasse, så har man 
fået et grønt lys, der giver sikkerhed i 
valget, det kan være forklaringen på, 
at flere elever siden 2014 vælger 
gymnasiet direkte efter 9. kl. Udtaler 
Mark Jensen. 

 

 

 

Når man sammenligner med landstallene, for de unges 
uddannelsesvalg. Ligger søgningen til erhvervsuddannelserne i 
Køge Bugt kommunerne på 20,8 %, mod landsgennemsnittet 
på 19,4* %.  

*Undervisningsministeriet – Nu stiger søgninger til erhvervsuddannelsen  

Erhvervsuddannelsesmuligheden udfoldes 

I UUV arbejdes der aktivt med at udfolde 
erhvervsuddannelsesmuligheden, så afgangseleverne har et 
lige valg mellem en gymnasial- og en 
erhvervsuddannelsesretning efter skolen. 

I vejledningen er der fokus på erhvervsuddannelsens indhold med bl.a. skiftet mellem uddannelse og praktik, den nye 
EUX-mulighed, hvor man både tager en erhvervsuddannelse og samtidig får fag på gymnasialt niveau og sidst 
videreuddannelsesmuligheden efter en erhvervsuddannelse på et Erhvervsakademi, som vi lokalt har på Campus Køge. 
Udtaler Mark Jensen 

Aktuelt projekt Test dig Selv 

I samarbejde med lokale industrivirksomheder i Køge Bugt har UUV et aktuelt tilbud til 
uddannelsesparate dygtige elever fra 8. klasse, der kan ”teste” sig selv i forhold til 
Industriens Uddannelsesmuligheder. Der er tale om et håndholdt projekt, med 
vejledning til elever med et karaktergennemsnit på mindst 5. Projektet giver elever og 
deres forældre praktisk indsigt i uddannelsesmuligheder indenfor industrien gennem et 
branchepraktikforløb, der forberedes og efterbehandles fælles.  
Projekt Test dig Selv’s formål er, at uddannelsesparate unge tilbydes håndholdt 
vejledning med henblik på præsentation af 8 uddannelsesområder inden for dansk 
industri. 

UUV vejleder Martin Larsen er tovholder på projektet oplyser, ”at 14 elever for tiden er 
i gang med deres branchepraktikforløb i forskellige lokale industrivirksomheder. 
Elevernes oplevelser med praktikken samles op på en elev- og forældreaften på 
Praktikpladsen på Tangmosevej den 25. april. Både elever og forældre er centrale for 
de unges uddannelsesvalg, pointerer Martin Larsen, som forklaring på den fælles aften 
for begge parter, hvor der dels bliver tale om erfaringsudveksling, men også dialog med 
ledere fra industrivirksomheder og lærlinge fra branchen.  
 

Kontakt os 

UUV Køge bugt 

Ølbycenter 53, 1. sal – 4600 

Køge 

56 67 26 52  

uuv@koege.dk 

www.uuv.dk 

 

 

 

 
Udarbejdet af Nicolai S. Rasmussen, 

UUV Køge Bugt 

 

Tabel 3: Afgangselever 9. og 10. klasse I Køge Bugt  

Tabel 2: Udarbejdet af UUV Køge Bugt – 9.klaase uddannelsesvalg, Greve, Solrød, Stevs og Køge 

http://www.uuv.dk/

