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Agenda
• Den datadrevne vejledning

• Unges uddannelsesvalg (Tal på Vejen 2019)
• Målsætninger

• Uddannelsespolitiske forhold – over tid…



Den datadrevne vejledning

• Hvorfor nu fokus på data?
• Overblik, indblik og indsigt

• Legitimitet – kommunalt, lokalt og nationalt

• Udvikling, læring og fokus

• UUV har siden 2006……
• Arbejdet i og med en veldreven database

• Arbejdet analytisk med datamaterialet

• Arbejdet konstruktivt med registreringspraksis

• …deraf vist præcist hvilke unge som skulle have vejledning fra UUV 



Data – hvad og hvordan i UUV

• UU ved hvem de er……uddannelsesindsatsen i KUI
• Alle mellem 6.klasse og 25 år.

• Stamdata – kontaktoplysninger, forældre etc.

• Grundskole, karakterer, fravær, UPV

• Uddannelsesplan, plan for IUP, studievalgsportfolio

• Vejledningsaktiviteter – samtaler, praktik, brobygning….

• Uddannelseshistorik og aktivitetshistorik



Unges uddannelsesvalg

• UUV har gjort tallene op lokalt siden 2006



Unge uddannelsesvalg



Unges uddannelsesvalg

Målsætninger

• 95 % målsætningen (1990´erne)
• 95 % af en ungdomsårgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse 25 

år efter de har afsluttet 9.klasse i 2015.

• 25% målsætningen (2014)
• 25 % af afgangseleverne skal vælge en erhvervsuddannelse i år 2020

• 30 % af afgangseleverne skal vælge en erhvervsuddannelse i år 2025

• 90 % målsætningen (2019)
• 90 % af de 25 årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i år 2030.



95 % målsætningen



25 % EUD målsætningen i UUV Køge Bugt
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Skolekommune - afgangsskolens kommunale placering

Andellen af afgangselever der vælger en erhvervsuddannelse 
- opgjort i skolekommune
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Afgangselevers bopælskommune

Andellen af afgangselever der vælger en erhvervsuddannelse 
opgjort på bopælskommune 
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90 % målsætningen  - udgangspunktet i 2019

Greve  85 %

Køge  83 %

Solrød 89 %

Stevns 83 %

Prognosetal 

Fremskrivning af 9.klasseselever fra 2016 til 
deres 25 år – deraf andel som forventes at have 
gennemført en ungdomsuddannelse



Frafald

Den var værre……eller??

24 årige -
32-37 % har haft et frafald 
fra de gik ud af 
grundskolen – stortset alle 
har ved 24 år gennemført 
en ungdomsuddannelse



Fup eller fakta ??



Uddannelsespolitiske forhold der påvirker 
data….de unges valg 
• Ta` en ungdomsuddannelse !! – 95 %

• Uddannelsesparathedsvurdering  - år 2014 

• Optagelseskrav på ungdomsuddannelserne
• 2015 på erhvervsuddannelserne

• 2019 på de gymnasiale uddannelser



Den datadrevne vejledning/KUI – version 2020

• Kommunale måltal på valget til erhvervsuddannelse

• Unge på den forberedende grunduddannelse (FGU)
• Hvordan klarer de unge sig på FGU?

• Hvordan klarer FGU´en de unge?

• Den sammenhængende kommunale ungeindsats…..
• 90 % målsætningen

• Halvering af unge uden for uddannelse og job




