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Forord
Vores vision for Nordjylland er at udvikle en region med tæt sammenhæng mellem uddannelse, kompetencer,
beskæftigelse og erhverv. For at fremme den udvikling skal vi både på det strategiske og praktiske plan have
fokus på at uddanne unge med rette kompetencer til det nordjyske arbejdsmarked. Det nuværende såvel som
det fremtidige!
Nordjylland er en region med et stort uddannelsespotentiale. Der er allerede nu en stor andel af borgere som
har lyst og evne til at uddanne sig og øge deres kompetencer. Der er ligeledes et bredt uddannelsesudbud og
-tilbud til borgerne. Uddannelsesinstitutionerne er gode til at samarbejde både horisontalt og vertikalt med
hinanden. De tænker nyt og tager højde for de muligheder som en stigende globalisering har medført.
Det er det solide fundament vi skal bygge videre på når vi skal have Nordjylland helt i front på uddannelsesområdet. For at nå det mål skal vi have fokus på de områder hvor vi med fordel kan gøre en ekstra indsats
eller tænke i nye initiativer og samarbejder.
Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 er en opfølgning på Nordjysk Uddannelsesindblik 2013. Indblikket skal bidrage til at vise den udvikling som Region Nordjylland gennemgår på uddannelsesområdet og gøre status på
de 10 udvalgte indikatorer. Indblikket viser resultater på såvel kommunalt, som regionalt og nationalt niveau,
og det giver på den måde et meget nuanceret indblik i resultaterne.
Nordjysk Uddannelsesindblik bliver brugt dels som et værktøj for Regionsrådet og Vækstforum i arbejdet
med den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi og Uddannelsesplanen, dels i vores fokus på at få unge nordjyder i uddannelse og job. På den måde har vi mulighed for at være på forkant med udviklingen og fokusere
vores indsats mere målrettet på uddannelsesområdet.
Rigtig god læselyst!

Ulla Astman,
Regionsrådsformand, Region Nordjylland
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Indledning
Hvordan klarer de nordjyske unge sig gennem uddannelsessystemet – fra grundskole til videregående
uddannelse? Hvilke uddannelser vælger de, og kan de
gennemføre de uddannelser de har valgt? Går udviklingen den rigtige vej i forhold til Region Nordjylland
målsætninger på uddannelsesområdet?
Her i Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 besvarer vi
disse spørgsmål. Vi sætter fokus på de aktuelle uddannelsesresultater hele vejen fra grundskole til videregående uddannelse.

Analyserne giver et faktabaseret grundlag for at vurdere om udviklingen går den rigtige vej og hvor tæt
Region Nordjylland er på at indfri sine målsætninger
om at:
95 % skal have en ungdomsuddannelse

I Nordjysk Uddannelsesindblik 2013 blev resultaterne præsenteret første gang. Her blev den nordjyske
indbliksmodel også opstillet. Det blev i den sammenhæng udvalgt hvilke resultater, der skal fokuseres på.

25 % skal starte på en erhvervsuddannelse umiddelbart efter grundskolen1

Den nordjyske indbliksmodel er illustreret på modstående side og består af 10 indikatorer der alle
har dokumenteret betydning for hvor mange der
gennemfører ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og lang videregående uddannelse. Særligt
indikatorerne, der indgår først på uddannelsesvejen
har stor betydning for, hvordan det går de unge hele
vejen gennem uddannelsessystemet.2

60 % skal have en videregående uddannelse
25 % skal have en lang videregående uddannelse.

I Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 opgøres de
aktuelle resultater for de 10 indikatorer.

Nordjysk Uddannelsesindblik
2015 beskriver:
Aktuelle og konkret indfriede uddannelsesresultater.
Udviklingen i uddannelsesresultaterne i
forhold til opgørelsen to år tidligere.
Region nordjyllands uddannelsesresultater
sammenlignet med landsgennemsnittet og de
øvrige regioner.
Resultaterne for de enkelte kommuner i
region nordjylland

Nordjysk uddannelsesindblik sætter fokus på de aktuelle uddannelsesresultater i Region Nordjylland hele vejen fra grundskole til
videregående uddannelse.

Dette mål skal være indfriet i 2020. I 2025 skal 30 % starte på en erhvervsuddannelse umiddelbart efter grundskolen.

1

En nærmere beskrivelse af indbliksmodellen og de 10 indikatorers betydning for indfrielse af uddannelsespolitiske målsætninger kan findes i Nordjysk
Uddannelsesindblik 2013, del 3, på Region Nordjyllands hjemmeside.
2
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Den nordjyske indbliksmodel - de 10 indikatorer

Grundskole

Kvalifikationer
fra grundskole

Overgang
til
ungdoms
uddannelse

Uddannelsesparathed samt tidlig
søgning af
ungdomsuddannelse

Ungdoms
uddannelse

Fuldførelsesprocenter for
ungdomsuddannelserne
Praktikpladsstatus

18-årige uden
påbegyndt
ungdomsuddannelse

Tilvalg, frafald og
omvalg undervejs
i ungdomsuddannelsen
21-årige, der har
gennemført eller er
i gang med
ungdomsuddannelse

95%
skal gennemføre en
ungdomsuddannelse

25%
skal starte på en
erhvervsuddannelse
umiddelbart efter
grundskolen

Overgang
til
videregående
uddannelse

Påbegyndt
videregående
uddannelse 15
måneder efter
afsluttet ungdomsuddannelse

Videregående
uddannelse

Fuldførelsesprocenter for de
videregående
uddannelser
30-årige, der er i
gang med eller har
gennemført videregående uddannelse

60%

skal gennemføre en
videregående uddannelse

25%

skal gennemføre en lang
videregående uddannelse

Sammenfatning af analysens hovedresultater
Analysen viser generelt gode resultater på uddannelsesområdet i Region Nordjylland. På flere områder
ligger Region Nordjylland over landsgennemsnittet
samtidig med at den positive udvikling der blev beskrevet i Uddannelsesindblik 2013 er fortsat.

Analysen viser dog også områder med behov for
opmærksomhed hvis Region Nordjylland skal indfri
sine uddannelsespolitiske målsætninger.

Særligt positive resultater for
Region Nordjylland:

Opmærksomhedsområder for
Region Nordjylland:

Opgørelsestidspunkt
og udvikling:

Stor andel der starter på en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen

Faldende andel med tilstrækkelige kvalifikationer fra grundskolen

Relativt få der som 18-årige ikke er startet
på en ungdomsuddannelse

Fald i andelen der starter på en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Region
Nordjylland er dog fortsat den region, hvor
flest vælger en erhvervsuddannelse.

Resultaterne er baseret på de nyest tilgængelige tal. Mange af resultaterne er opgjort helt
frem til og med 2014. De øvrige resultater er
opgjort til og med 2013.

Høje gennemførelsesprocenter på ungdomsuddannelserne
Stor og stigende andel 21-årige der har gennemført en ungdomsuddannelse.
Høje gennemførelsesprocenter på de videregående uddannelser

Fraflytningsproblematik der trods høje gennemførelsesprocenter giver et dårligt resultat
for hvor mange 30-årige der har en videregående uddannelse i Region Nordjylland
Store forskelle i resultaterne for de enkelte
nordjyske kommuner

Dette opgørelsesprincip er det samme som
i nordjysk uddannelsesindblik 2013 hvor de
nyeste resulater for de fleste indikatorer var fra
2012 og resten fra 2011.
Når der referes til udviklingen i årets resultater er der tale om udviklingen i en to års
periode. Enten fra 2011 til 2013 eller fra 2012
til 2014.
Forskellen på hvor nye de tilgængelige tal er
skyldes at der til analysen er anvendt tal fra flere forskellige offentlige registre. Disse registre
opdateres på forskellige tidspunkter på året.

8

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015

Uddannelsesresultaterne er sammenfattet i figuren
”Uddannelsesresultater 2015” på de to følgende
sider. Her fremgår hovedresultaterne for hver enkelt
af de 10 indikatorer i den nordjyske indbliksmodel.
På de efterfølgende sider beskrives og vurderes de
væsentligste resultater og udviklingstendenser fra
analysen.

Betydning af “procent”
og “procentpoint”
Resultatet for et givent år måles i andele
af den givne ungdomsårgange. Andelene er
opgjort som procent (”%”).
Udvikling i andele opgøres altid i procentpoint – og ikke i procent.
Dette kan illustreres med et eksempel: hvis
der er en udvikling fra 50% i 2012 til 55 % i
2014 er det lig med en stigning på 5 procentpoint. Hvis man i stedet ville opgøre udviklingen i procent ville resultatet være at der har
været en stigning på 10 %. Eftersom 5 udgør
10% af 50.
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Uddannelsesresultater 2015
Årets hovedresultater vist i den nordjyske indbliksmodel.

Overgang
til
ungdoms
uddannelse

Grundskole

Ungdoms
uddannelse

INDIKATOR 1:

INDIKATOR 2:

INDIKATOR 3:

INDIKATOR 4:

INDIKATOR 5:

Kvalifikationer fra
grundskole

Uddannelsesparathed
samt tidlig søgning af
ungdomsuddannelse

18-årige uden
påbegyndt
ungdomsuddannelse

Fuldførelsesprocenter
for ungdomsuddannelserne

Praktikpladsstatus
Aktivitet seks måneder
efter afsluttet grundforløb på erhvervsskole:

P 93 % har søgt en
ungdomsuddannelse
direkte efter grundskolen.
G Landsgennemsnittet er
ligeledes 93 %.

P 7,8 % af de 18-årige
har ikke påbegyndt en
ungdomsuddannelse.

H 87% på de almengymnasiale uddannelser
P Landsgennemsnittet er
84%.

G 12 % af de nordjyske
18-19 årige har utilstrækkelige kvalifikationer fra
grundskolen. De har enten
ikke gennemført en
afgangsprøve eller har fået
under 2 i dansk og
matematik.
P Landsgennemsnittet
er 11 %.

P 90 % har både søgt og er
vurderet parat til en
ungdomsuddannelse.
G Landsgennemsnittet er
88 %.
H 24 % har søgt en
erhvervsuddannelse.
P Landsgennemsnittet er
20 %.
G 70 % har søgt en
gymnasial uddannelse.
G Landsgennemsnittet er
73 %.

10

H Landsgennemsnittet er
8,4 %.

P 81 % på de erhvervsgymnasiale uddannelser
P Landsgennemsnittet er
80 %.
H 76 % på erhvervsuddannelsernes grundforløb
P landsgennemsnittet er
73 %.
H 79 % på erhvervsuddannelsernes hovedforløb
P landsgennemsnittet er
78 %.

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015

G og H udtrykker at der har været henholdsvis en stigning eller et fald på mindst 1 procentpoint inden for de sidste to år.

H 46 % har en praktikpladsaftale.
G 10 % er i skolepraktik.
P 10 % er uden for
uddannelse.
H 19 % er i gang med en
anden ungdomsuddannelse.
G 15 % er i gang med en
anden uddannelsestype.
P På landsplan har 46 % en
praktikpladsaftale, 10 % er i
skolepraktik og 11 % er uden
for uddannelse.

Overgang
til
videregående
uddannelse

Videregående
uddanneklse

INDIKATOR 6:

INDIKATOR 7:

INDIKATOR 8:

INDIKATOR 9:

INDIKATOR 10:

Tilvalg, fravalg og
omvalg undervejs på
ungdomsuddannelse

21-årige der har gennemført eller er i gang med en
ungdomsuddannelse

Påbegyndt videregående
uddannelse 15 måneder
efter gennemført
ungdomsuddannelse

Fuldførelsesprocenter
for de videregående
uddannelser

30-årige der er i gang med
eller har gennemført
videregående uddannelse

P De fleste 9. og 10. klasses
elever der tilmeldes en
ungdomsuddannelse er
fortsat i gang med denne
halvandet år efter tilmelding.

G 84 % af de 21-årige har
gennemført eller er i gang
med en ungdomsuddannelse.
P Landsgennemsnittet er
83 %.

H 56 % af eleverne fra de
almengymnasiale uddannelser
P Landsgennemsnittet er
52 %.

G 70 % på de korte
videregående uddannelser
G Landsgennemsnittet er 71 %.

H 37 % af de 30-årige har
gennemført eller er i gang
med en videregående
uddannelse
G Landsgennemsnittet er 43 %.

P En del af dem der stopper
på en gymnasial uddannelse
starter i stedet på en
erhvervsfaglig og omvendt.
P 6,9 % af 9. og 10. klasses
eleverne er ikke umiddelbart
tilmeldt en ungdomsuddannelse.
P 10,7 % er efter halvandet
år hverken i gang med eller
tilmeldt en ungdomsuddannelse.

H 61 % af eleverne fra de
erhvervsgymnasiale
uddannelser
G Landsgennemsnittet er
60 %.
P 5 % fra erhvervsuddannelserne
P Landsgennemsnittet er 5 %.

G 76 % på professionsbacheloruddannelserne
G Landsgennemsnittet er 76 %.
G 75 % på universitetsbacheloruddannelserne
G Landsgennemsnittet er 74 %.
G 85 % på kandidatuddannelserne
H Landsgennemsnittet er 84 %.

G 33 % fra ungdomsuddannelserne samlet set
G Landsgennemsnittet er
33 %.

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015
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GRUNDSKOLE OG OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE ER VIGTIGE OPMÆRKSOMHEDSOMRÅDER

12 % af de nordjyske 18-19 årige har
utilstrækkelige kvalifikationer fra grundskolen. De har enten ikke gennemført en
afgangsprøve eller har fået under 2 i dansk
og matematik. Det er en negativ stigning på
1 procentpoint (indikator 1).
Det er en ret lille ændring men da der
samtidig har været en positiv udvikling på
landsplan er Region Nordjylland gået fra at
klare sig lidt bedre end landsgennemsnittet
til at klare sig lidt dårligere.
93 % har søgt en ungdomsuddannelse
direkte efter grundskolen. Denne andel har
været uændret fra 2012 til 2014. Samtidig
har der på landsplan været en lille stigning
på 1 procentpoint. Region Nordjylland ligger derfor ikke længere over men i stedet på
niveau med landsgennemsnittet (indikator
2).
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24 % har søgt en erhvervsuddannelse
direkte efter grundskolen. Det er et fald på
2 procentpoint fra 2012, hvor andelen var
26 %. Region Nordjylland er dog stadig den
region, der har den højeste andel. Resultatet
er hele 4 procentpoint højere end landsgennemsnittet.
Der er ikke så store udsving mellem de
nordjyske kommuner i forhold til hvor
mange der samlet set søger en ungdomsuddannelse. Det svinger fra 90 % til 96 %.
Men der er stor forskel på hvilken type
ungdomsuddannelse der søges i de nordjyske kommuner. Andelen der har søgt en
erhvervsuddannelse svinger således fra
18 % til 37 %. 5 af de nordjyske kommuner
har indfriet målsætningen om at mindst 25
% skal søge en erhvervsuddannelse.

Vurdering
Det er positivt at Region Nordjylland har så stor en
andel der søger en erhvervsuddannelse.
Kvalifikationer fra grundskolen og søgning til
ungdomsuddannelserne vurderes dog fortsat at være
et vigtigt indsatsområde. Som påvist i Nordjysk
Uddannelsesindblik 2013 har de tidlige trin på
uddannelsesvejen meget stor betydning for opnåelse
af såvel ungdomsuddannelse som videregående
uddannelse og herunder ikke mindst lang videregående uddannelse. Samtidig har Region Nordjylland
haft en – om end ganske lille – negativ udvikling på
området.
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UNGDOMSUDDANNELSESOMRÅDET HAR POSITIVE RESULTATER

7,8 % af de 18-årige har ikke påbegyndt en
ungdomsuddannelse. Denne andel er faldet
en smule (0,3 procentpoint) og ligger fortsat
lidt under landsgennemsnittet (0,6 procentpoint) hvilket er positivt (indikator 3).
84 % af de 21-årige i Region Nordjylland
har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Det er et meget positivt
resultat. På bare to år har der været en
stigning på 4 procentpoint. Samtidig ligger
Region Nordjyllands resultat lidt over landsgennemsnittet (indikator 7).
Samtidig ligger de forventede fuldførelsesprocenter på ungdomsuddannelserne i
Region Nordjylland over landsgennemsnittet.
Det gælder særligt for de almene gymnasier
og erhvervsuddannelsernes grundforløb med
fuldførelsesprocenter på henholdsvis
87 % og 76 %. De ligger begge hele 3 procentpoint over landsgennemsnittet (indikator 4).
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Samtidig har Region Nordjylland en
relativt lille andel på 10 % af eleverne fra
erhvervsuddannelsernes grundforløb, der
umiddelbart ryger ud af uddannelsessystemet efter afsluttet grundforløb. Det er 1
procentpoint lavere end landsgennemsnittet (indikator 5).
56 % fortsætter direkte fra grundforløbet til hovedforløbet på deres oprindelige
erhvervsuddannelse. Det er en stigning på
2 procentpoint. Stigningen skyldes en stigning i andelen der er i skolepraktik (indikator 5).
Analysen viser desuden at en relativt
stor del af dem der frafalder på deres
oprindelige erhvervsuddannelse til gengæld
påbegynder en anden uddannelse (indikator 5 og 6).

OPMÆRKSOMHEDSOMRÅDER FOR UNGDOMSUDDANNELSE

Der er store forskelle mellem de nordjyske kommuner. Andelen af 18-årige der
ikke er startet på en ungdomsuddannelse
i de enkelte nordjyske kommuner svinger
mellem 5,3 % til 10,9 % (indikator 3).
Det er vigtig at andelen der ikke starter
på en ungdomsuddannelse falder yderligere i de kommende år. Selvom andelen
er faldet lidt de sidste par år og stadig
ligger lidt bedre end landsgennemsnittet er
udviklingen aftaget i forhold til de tidligere
år. Samtidig har der været et større fald på
landsplan (indikator 3).
Fuldførelsesprocenterne på ungdomsuddannelserne er faldet en smule – mellem 0
og 2 procentpoint (indikator 4).

grundforløb og hovedforløb, hvor der
stadig er en stor del der ikke umiddelbart
starter i praktik efter grundforløbet (indikator 4 og 5).
Vurdering
Gennemførelse af ungdomsuddannelse er afgørende for unges muligheder for såvel at opnå varig
beskæftigelse som at få en videregående uddannelse. Det er derfor særdeles positivt at Region
Nordjylland klarer sig så godt på dette område.
For at indfri målet om at 95 % skal have en ungdomsuddannelse kræver det dog
fortsat en større stigning i andelen der påbegynder
en ungdomsuddannelse samt i fuldførelsesprocenterne generelt og på erhvervsuddannelserne i
særdeleshed.

Erhvervsuddannelserne har stadig et
forholdsvist stort frafald. Særligt mellem
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VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HAR POSITIVE RESULTATER FOR
OPTAGELSE OG GENNEMFØRELSE

33 % er 15 måneder efter gennemført
ungdomsuddannelse startet på en videregående uddannelse. Der har her været
en positiv stigning på 1 procentpoint og
Region Nordjylland ligger på niveau med
landsgennemsnittet (indikator 8).
56 % af eleverne fra de almengymnasiale og 61 % fra de erhvervsgymnasiale
ungdomsuddannelser er 15 måneder efter
gennemført ungdomsuddannelse startet på
en videregående uddannelse.
Der har været et lille fald i andelen der
fortsætter på en videregående uddannelse
inden for 15 måneder for både de almengymnasiale og erhvervsgymnasiale ungdomsuddannelser. Alligevel ligger Region
Nordjylland fortsat over landsgennem-
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snittet på begge områder. Særligt på de
almengymnasiale ungdomsuddannelser,
som ligger 4 procentpoint over landsgennemsnittet. Region Nordjylland er hermed
den region i landet, hvor flest elever fra de
almene gymnasier er startet på en videregående uddannelse.
Fuldførelsesprocenterne er steget for
alle de videregående uddannelser. Samtidig
ligger fuldførelsesprocenterne for både
universitetsbacheloruddannelserne (76 %)
og kandidatuddannelserne (85 %) 1 procentpoint over landsgennemsnittet. Region
Nordjylland er den region, der har den
højeste gennemførelsesprocent på kandidatuddannelserne (indikator 9).

- MEN FRAFLYTNING UDFORDRER

Erhvervsuddannelserne har en markant
mindre andel (5 %) der er startet på en
videregående uddannelse 15 måneder efter
gennemført ungdomsuddannelse end de
gymnasiale ungdomsuddannelser. Andelen
er dog på niveau med landsgennemsnittet og
stort set uændret i perioden (indikator 8).

Fraflytning af højtuddannede er den mest
sandsynlige forklaring på at så relativt få
har en videregående uddannelse i Region
Nordjylland til trods for at Region Nordjylland har positive resultater for opstart på
videregående uddannelse og fuldførelsesprocenter.

Vurdering
Region Nordjyllands resultater for videregående
uddannelse er modsatrettet. På den ene side er
resultaterne vedrørende opstart og gennemførelsesprocent positive. På den anden side har Region
Nordjylland alligevel en lav andel borgere med en
videregående uddannelse.

37 % af de 30-årige der bor i Region
Nordjylland har gennemført eller er i gang
med en videregående uddannelse. Der har
været et fald på 1 procentpoint og Region
Nordjylland ligger nu hele 6 procentpoint
under landsgennemsnittet. Dette er dermed
den indikator, hvor Region Nordjylland
ligger længst under landsgennemsnittet
(indikator 10).

Mellem kommunerne i Region Nordjylland ses samme urbaniseringstendens:
Andelen af 30-årige borgere i de nordjyske
kommuner der har en videregående uddannelse svinger fra 21 % til 52 %, og Aalborg
Kommune har en markant højere andel end
de øvrige nordjyske kommuner.

Indsatsen for at øge andelen der har en videregående uddannelse i Region Nordjylland handler
derfor især om fastholdelse af borgere med en
videregående uddannelse.
Hvis målet om at 60 % skal have en videregående
uddannelse skal realiseres vil det også være nødvendigt at flere – særligt fra erhvervsuddannelserne
- påbegynder en videregående uddannelse.
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Hvordan er resultaterne opgjort
Forskel fra profilmodellen
I denne publikation opgøres årets resultater for de ti
indikatorer i den nordjyske indbliksmodel. Disse resultater udtrykker aktuelle resultater for de unge, der på
nuværende tidspunkt er på vej gennem uddannelsessystemet.
Resultaterne for hver enkelt indikator er baseret på
den aldersgruppe som dette mål er mest relevant for.
Eksempelvis er resultaterne vedrørende søgt ungdomsuddannelse baseret på 9. og 10. klasses elever,
mens resultaterne for gennemført videregående uddannelse er opgjort blandt 30 årige. Dette er valgt for
at få så præcise og aktuelle opgørelser som muligt.
Opgørelsesmetoden i den nordjyske indbliksmodel er
anderledes end opgørelsesmetoden i Undervisningsministeriets prognosemodel profilmodellen, der ofte
bruges til at opgøre de overordnede uddannelsesresultater. Derfor er resultaterne også forskellige.

Indbliksmodellens styrker i forhold til profilmodellens:
Resultaterne i indbliksmodellen er reelt indfriede.
I profilmodellen er der tale om langsigtede statistiske fremskrivninger af, hvordan man forventer,
at resultaterne vil blive. De langsigtede fremskrivninger er behæftet med usikkerhed.
Resultaterne er meget tidsnære. Der anvendes de
senest tilgængelige tal. Alle resultater opgøres ud
fra hvilke resultater der er opnået i enten 2013
eller 2014.
Herudover indeholder indbliksmodellen flere indikatorer, der tilsammen giver et mere dækkende
billede af, hvordan det går de unge i uddannelsessystemet. Samtidig giver flere af indikatorerne
en tidlig pejling af udviklingstendenser. Hermed
muliggøres en tidlig og målrettet indsats på eventuelle problemområder.

Der er stor forskelle i indbliksmodellens og profilmodellens resultater. Netop derfor er det vigtigt ikke
blot at følge Region Nordjyllands resultater ud fra
profilmodellen, men også nøje følge de aktuelle og
reelt indfriede resultater.
Det gør vi med Nordjysk Uddannelsesindblik. Samtidig følger vi med i øvrige udvalgte resultater, der er
sigende for hvordan det aktuelt går de unge i uddannelsessystemet.
Indbliksmodellen og profilmodellen behøver ikke at
udelukke hinanden, men kan med fordel supplere
hinanden. Derfor gengives der også resultater fra
profilmodellen i forbindelse med beskrivelsen af hvor
mange, der har opnået ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.

Profilmodellen viser langsigtede
statistiske fremskrivninger af
hvordan ungdomsårgange forventes at klare sig.
Indbliksmodellen viser aktuelle
og reelt indfriede resultater.
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Opgørelsestidspunkt og sammenligningsgrundlag
De analyser og resultater der beskrives i denne publikation er baseret på rå registerdata fra flere forskellige offentlige registre, som herefter er bearbejdet og
analyseret af Moos-Bjerre og Lange.
Disse registre opdateres på forskellige tidspunkter
på året. Da vi samtidig har valgt at bruge de nyest
tilgængelige tal til analyserne, er der derfor også mindre forskelle på hvilket år resultaterne er opnået. Alle
resultater er dog enten fra 2013 eller 2014.
Baselinen for beskrivelsen af udviklingen er det
opgørelsesår som resultaterne i Nordjysk Uddannelsesindblik 2013 blev opgjort for. Det er enten 2011
eller 2012.

Der beskrives for alle indikatorerne hvilken udvikling
der har været i en toårig periode fra enten 2011 til
2013 eller 2012 til 2014.
Når vi ser på de historiske tal kan der dog godt
være mindre forskelle mellem opgørelsen i forrige
publikation og denne publikation. Det skyldes dels
at der nogle steder er mindre ændringer i opgørelsesmetoder i de registre tallene er trukket fra, dels at
de historiske resultater løbende bliver berigtiget og
kvalificeret.
Den udvikling der beskrives i denne publikation er
altid i forhold til de nyest tilgængelige tal – også de
nyeste tal for baselinen. Hermed sikres at eventuelle
forskelle i opgørelsesmetoder og kilder ikke kommer
til at fremgå som reelle forskelle i resultater.

Publikationen bruger de senest
tilgængelige tal fra en række forskellige registre. De beskrevne
resultater er opnået i 2013 eller
2014.
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Resultater på grundskoleniveau
INDIKATOR 1: KVALIFIKATIONER FRA GRUNDSKOLE
Kvalifikationer fra grundskolen er en af de faktorer
der har størst betydning for hvordan det går de unge
videre i uddannelsessystemet. Det blev dokumenteret i forbindelse med opstilling af den nordjyske
indbliksmodel i Nordjysk Uddannelsesindblik 2013.
Der ses her på andelen af unge med så utilstrækkelige
kvalifikationer fra grundskolen at de ikke umiddelbart vil kunne starte på en ungdomsuddannelse.
Utilstrækkelige kvalifikationer defineres her som at
man ikke har gennemført folkeskolens afgangsprøve
eller at afgangskarakteren i dansk og/eller matematik er under 2.

12 %

AF DE 18-19 ÅRIGE HAR
UTILSTRÆKKELIGE KVALIFIKATIONER
FRA GRUNDSKOLEN

Andelen der har utilstrækkelige
kompetencer fra grundskolen er
steget fra 11 % til 12 %.

Opgørelsen viser at der kun været en ganske lille udvikling fra 2012 til 2014. Det er dog en udvikling det
er vigtigt at holde øje med. I 2013 er kurven nemlig
knækket og har bevæget sig i en lidt mere negativ
retning. Resultatet for Region Nordjylland er nu marginalt dårligere end det samlede landsresultat.
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Figur 1 og 2 viser:
at 12 % af de 18-19-årige i Region Nordjylland
ikke har tilstrækkelige kvalifikationer fra grundskolen. Disse elever har enten ikke har fået en
afgangseksamen (9 %) eller har en afgangskarakter
under 2 i dansk og/eller matematik (3 %). Herudover har 1 % ikke en afgangseksamen da de har
gået på en prøvefri skole.

at 11 % af de 18-19-årige i hele landet ikke har
tilstrækkelige kvalifikationer fra grundskolen. Herudover har 1 % ikke en afgangseksamen da de har
gået på en prøvefri skole.

at der i Region Nordjylland har været et lille
stigning på 1 procentpoint fra 2012 til 2014 i
andelen der ikke har tilstrækkelige kvalifikationer
fra grundskolen. I samme periode har der været
et lille fald i andelen på landsplan. I 2013 og 2014
klarer Region Nordjylland sig derfor en smule (1
procentpoint) dårligere end landsgennemsnittet.
De opgjorte resultater er opnået i 2014

Figur 2: Udvikling i andel 18-19-årige med formelt utilstrækkelige
grundskoleforudsætninger*
16%
14%
12%
10%

Figur 1: Andel 18-19-årige med utilstrækkelige formelle grundskoleforudsætninger3
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* I denne figur indgår ikke elever fra de prøvefri skoler
De der ikke har aflagt afgangsprøve er opdelt efter hvilken type skole de har gået på. På den måde tager vi højde for at
de der har gået på en prøvefri skole reelt godt kan have samme kvalifikationer som de der har gået på en prøvepligtig
skole.
3
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Kvalifikationer fra grundskolen i de forskellige nordjyske kommuner
Der er væsentlige forskelle mellem de nordjyske
kommuner i forhold til de unges kvalifikationer fra
grundskolen.

Figur 3 viser i sammenligning
med resultaterne for 2012:
at variationen mellem de nordjyske kommuner er væsentlig større end mellem regionerne
samlet set.
at andelen med utilstrækkelige kvalifikationer
svinger fra 8 % til 16 % af de 18-19 årige når man
ikke medtager de prøvefri skoler. Der er hermed
lidt større forskel mellem kommunerne i 2014
end i 2012 hvor de nordjyske kommuners andele
lå mellem 10 % og 15 %.

Figur 3: Andel 18-19 årige med utilstrækkelige formelle grundskoleforudsætninger i de nordjyske kommuner
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Resultater fra overgangen til en ungdomsuddannelse
INDIKATOR 2: UDDANNELSESPARATHED SAMT TIDLIG SØGNING AF UNGDOMSUDDANNELSE
Det er en vigtig målsætning for Region Nordjylland
at flere skal have en ungdomsuddannelse og særligt
en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse.
Region Nordjylland har følgende målsætninger for
søgning af erhvervsuddannelse:
I 2020 skal 25 % søge en erhvervsuddannelse
direkte efter grundskolen.

I 2025 skal 30 % søge en erhvervsuddannelse
direkte efter grundskolen.

Den samlede andel der søger en ungdomsuddannelse har dog været stabil. Det skyldes at der i samme
periode har været en stigning i andelen der søger en
gymnasial ungdomsuddannelse.
Når man ser på den samlede andel der har søgt en
ungdomsuddannelse klarer Region Nordjylland sig
fortsat godt. Region Nordjylland ligger således over
landsgennemsnittet i forhold til såvel andelen der
har søgt en ungdomsuddannelse som andelen der
både har søgt og er vurderet parate til at starte på en
ungdomsuddannelse.

Selvom Region Nordjylland klarer sig rigtig godt
i forhold til målsætningen vedrørende søgning af
erhvervsuddannelse, er det derfor ikke en selvfølge at
målsætningerne indfries i 2020 og 2025.

at 93 % af eleverne i Region Nordjylland i
2014 har søgt en ungdomsuddannelse direkte
efter grundskolen. Resten har forladt grundskolen uden umiddelbart at søge en ungdomsuddannelse.4
at den tilsvarende andel på landsplan ligeledes er 93%.
at 90 % af eleverne i Region Nordjylland
både har søgt en ungdomsuddannelse og er
blevet vurderet parate til at starte på den.

Disse målsætninger er identiske med de landspolitiske målsætninger der er knyttet til reformen af
erhvervsuddannelserne.
Opgørelsen viser at Region Nordjylland er meget
tæt på at indfri målsætningen for 2020, og Region
Nordjylland er den region hvor flest søger en erhvervsuddannelse. Ikke desto mindre er søgningen til
erhvervsuddannelser fortsat et vigtigt fokusområde.
Der har således været et lille fald i andelen der søger
en erhvervsuddannelse fra 2012 til 2014.

Figur 4 og 5 viser overordnet:

Der har været et fald fra 26 %
til 24 % i andelen der søger en
erhvervsuddannelse. Region
Nordjylland er dog stadig den
region der har den højeste andel.

93 %
HAR SØGT EN UNGDOMSUDDANNELSE
DIREKTE EFTER GRUNDSKOLEN

at den tilsvarende andel på landsplan
er 88 %
at den samlede søgning af ungdomsuddannelse umiddelbart efter grundskolen har været
stort set konstant i Region Nordjylland fra
2012 til 2014.
De opgjorte resultater er opnået i 2014

24 %

HAR SØGT EN ERHVERVSUDDANNELSE

Opgørelsesmetoden for indikator 2 er justeret i forhold til Nordjysk Uddannelsesindblik 2013. Det er gjort for at sikre at resultaterne måles ud fra samme
grundlag som målsætningerne i reformen af erhvervsuddannelserne.
4
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Figur 4 og 5 viser i forhold til uddannelsesretning:
at 24 % af eleverne i Region Nordjylland har
søgt en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen5. Det er et fald på 2 procentpoint fra 2012
hvor andelen var 26 %.

at Region Nordjylland er den region med den
højeste andel unge der har søgt en erhvervsuddannelse. Region Nordjylland ligger 4 procentpoint
højere end landsgennemsnittet.

at den tilsvarende andel på landsplan er 20 %.
Det er samme niveau som i 2012.

at 70 % af eleverne i Region Nordjylland har
søgt en gymnasial ungdomsuddannelse6 direkte
efter grundskolen. Det er en stigning på 4 procentpoint fra 2012 hvor andelen var 66 %.

at den tilsvarende andel på landsplan er 73 %.
Det er en stigning på 1 procentpoint fra 2012.

Figur 5: Udvikling i andel der har valgt gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse
samt parathedsvurdering
Figur 4: Andel der har valgt gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse samt
parathedsvurdering
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Der er en lille afvigelse på 1 procentpoint mellem dette resultat og det resultat, der er opgjort af Ugebrevet A4 og Styrelsen for It og Læring (STIL). Det skyldes, at indbliksmodellens indikatorer måles ud fra bopælskommune, mens A4 og
STILs opgørelser måles ud fra hvor institutionerne ligger. Det betyder at bl.a. efterskoleelever i A4 og hos STIL regnes til skolens beliggenhedskommune og ikke til hjemadressens.
6
“En gymnasial ungdomsuddannelse” dækker over både STX, HTX, HHX og HF, IB og 2-årigt STX
5
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Forskel i søgning af ungdomsuddannelse i de nordjyske kommuner
De nordjyske kommuner ligger forholdsvis tæt på
hinanden i forhold til hvor mange der samlet set
har søgt en ungdomsuddannelse. Men når man ser
nærmere på de forskellige uddannelsestyper er der
væsentlig større forskelle.

Figur 6 viser:
at andelen der har søgt en ungdomsuddannelse direkte efter grundskolen svinger fra 90%
til 96 %.
at andelen der har søgt en erhvervsuddannelse svinger fra 18 % til 37 %.
at 5 af de nordjyske kommuner allerede har
indfriet målsætningen om at 25 % skal søge en
erhvervsuddannelse.
De opgjorte resultater er opnået i 2014

Figur 6: Andel der har valgt gymnasial eller erhvervsfaglig ungdomsuddannelse i de nordjyske kommuner
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Figur 4-6 viser hvor stor en andel af de eleverne
i Region Nordjylland, der umiddelbart efter
afsluttet grundskole har søgt ind på en ungdomsuddannelse. Disse elever er i figurerne
opdelt i de fire følgende grupper:
Andel elever der både har søgt og er
vurderet parate til at starte på en gymnasial
ungdomsuddannelse.
Andel elever der både har søgt og er vurderet parate til at starte på en erhvervsfaglig
ungdomsuddannelse.
Andel elever der har søgt men ikke er
vurderet parate til at starte på en gymnasial
ungdomsuddannelse.
Andel elever der har søgt men ikke er vurderet parate til at sarte på en erhvervsfaglig
ungdomsuddannelse.
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INDIKATOR 3: 18-ÅRIGE UDEN EN PÅBEGYNDT UNGDOMSUDDANNELSE

Andelen af 18-årige der ikke er påbegyndt en ungdomsuddannelse udtrykker hvor stor en gruppe unge
der er i stor risiko for ikke at få en uddannelse.
Opgørelsen viser at det er et vigtigt indsatsområde
at få flere unge til at påbegynde en ungdomsuddannelse. I 2014 er der kun marginalt færre 18-årige der
ikke er startet på en ungdomsuddannelse end i 2012.
Det vil kræve en større vækst i andelen der påbegynder en ungdomsuddannelse før målet om at 95 % får
en ungdomsuddannelse kan indfries.
Region Nordjylland har i mange år haft en meget
positiv udvikling på området. Den er der stadig, men
den er er aftaget de sidste par år, og Region Nordjylland indtager ikke samme klare førerposition som
i 2012. Region Nordjyllands resultat er dog stadig
bedre end resultatet for hele landet. Region Nordjylland har fortsat en lavere andel (0,6 procentpoint)
der ikke er startet på en ungdomsuddannelse end
Danmark samlet set.

Figur 7 og 8 viser:
at 7,8 % af de 18-årige i Region Nordjylland
ikke er påbegyndt en ungdomsuddannelse.
at der i Region Nordjylland kun har været et
lille fald på 0,3 procentpoint fra 2012 til 2014 i
andelen der ikke er påbegyndt en ungdomsuddannelse. I 2012 var andelen 8,1 %.

at Region Nordjylland ikke har haft et lige så
stort fald i andelen uden en påbegyndt ungdomsuddannelse siden 2012 som de øvrige regioner.
Region Nordjylland ligger dog stadig 0,6 procentpoint under landsgennemsnittet.

at 8,4 % af de 18-årige i hele landet ikke er
påbegyndt en ungdomsuddannelse. Det er et fald
på 1,1 procentpoint siden 2012 hvor andelen var
9,5 %.

Figur 8: Udvikling i andel 18 årige uden en påbegyndt ungdomsuddannelse
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Figur 7: Andel 18-årige uden en påbegyndt ungdomsuddannelse
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Nordjylland

Hele landet

Hvad laver de 18-årige der ikke er startet på en ungdomsuddannelse?

Opgørelsen viser at det primært er sociale problemer
og/eller fysisk eller psykisk sygdom der er årsagen når
de 18-årige ikke er startet på en ungdomsuddannelse. Der er her tale om sygdom eller problemer af en
sådan karakter at det sociale system har vurderet at
de er uden for arbejdsstyrken.

Figur 9 viser:

Derimod er det kun en lille gruppe hvor årsagen til at
de ikke er i gang med en ungdomsuddannelse er at
de er i arbejde.
Meget få er karakteriseret som ledige. Når de unge
ikke er startet på en ungdomsuddannelse er det
således ikke på det helt korte sigt ensbetydende med
ledighed.

at 5,4 % af de 18-årige i Region Nordjylland er
uden for arbejdsstyrken. De udgør dermed den
klart største gruppe af 18-årige der ikke er startet
på en ungdomsuddannelse. Det er en smule bedre
end landsresultatet på 5,6 %.

at kun 0,2 % er ledige. Det er en smule bedre
end landsresultatet på 0,4 %. Det er således kun
ganske få af de 18-årige, hvor det at de ikke er i
gang med en ungdomsuddannelse er ensbetydende
med ledighed.

at 1,2 % af de 18-årige i Region Nordjylland er i
gang med en forberedende uddannelse. På landsplan er andelen ligeledes 1,2 %.

at der samlet set er 7,8 % der ikke er i gang med
en ungdomsuddannelse i Region Nordjylland.

at 1 % af de 18-årige er i beskæfti gelse. På
landsplan er andelen 1,2 %.

Vi ved dog fra andre undersøgelser at det på længere
sigt har stor betydning for ledighed om man har
gennemført en uddannelse.

Figur 9: Detaljeret opgørelse af 18-årige uden uddannelse7
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7,8 %
AF DE 18-ÅRIGE ER IKKE PÅBEGYNDT
EN UNGDOMSUDDANNELSE

Fordelingen af personer uden påbegyndt uddannelse på aktiviteter for 2014 er estimeret med baggrund i tal for primo 2013.
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18-årige uden ungdomsuddannelse i de nordjyske kommuner
Resultaterne for de enkelte nordjyske kommuner
viser store forskelle mellem kommunerne.

Figur 10: Andel 18-årige uden en påbegyndt ungdomsuddannelse i de nordjyske kommuner

Thisted: 5,3 %
Brønderslev: 5,6 %
Rebild: 6,7 %
Hjørring: 6,8 %
Morsø: 7,2 %
Mariagerfjord: 7,9 %
Aalborg: 7,9 %
Frederikshavn: 8,6 %
Vesthimmerland: 10,6 %
Jammerbugt: 10,9 %

5-6 %
6-7 %
7-8 %
8-9 %
9-10 %
10-11 %

Hjørring

at forskellen mellem kommunerne er endnu
større i 2014 end de var i 2012.

Brønderslev
Aalborg
Aalborg
Vesthimmerland

Rebild

Morsø

Mariagerfjord

Kilde: Moos-Bjerre og Lange. Data fra UNI-C: Elevregisteret, opgjort ultimo 2014.
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at andelen af 18-årige der ikke er startet på
en ungdomsuddannelse i de enkelte nordjyske
kommuner svinger mellem 5,3 % og 10,9 %.

Frederikshavn

Jammerbugt

Thisted

Figur 10 viser:
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at flere kommuner har haft større udsving
fra 2012 til 2014 end den samlede udvikling i
Region Nordjylland.
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Resultater for ungdomsuddannelse
INDIKATOR 4: FULDFØRELSESPROCENTER FOR UNGDOMSUDDANNELSERNE
Indikator 4 opgør hvor stor en del af dem der aktuelt
går på en ungdomsuddannelse der forventes at
gennemføre den. 8
Opgørelsen viser at Region Nordjylland klarer sig
forholdsvis godt på denne indikator. For alle ungdomsuddannelsesretningerne har Region Nordjylland en højere forventet fuldførelsesprocent end
landsgennemsnittet. Der har dog været et lille fald i
andelene fra 2011 til 2013.
ANDEL DER FORVENTES AT GENNEMFØRE DEN UNGDOMSUDDANNELSE, DE ER STARTET PÅ:

87%
81 %
76 %
79 %
PÅ DE ALMENE GYMNASIER

PÅ ERHVERVSGYMNASIERNE

PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNES GRUNDFORLØB

PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNES HOVEDFORLØB

8

Denne indikator opgør ikke hvor stor en del af en samlet ungdomsårgang der forventes at få en ungdomsuddannelse, men ser udelukkende på gennemførselen blandt dem der er i gang med en ungdomsuddannelse.
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Figur 11 til 14 viser:
at på de almene gymnasier i Region Nordjylland
forventes 87% af eleverne at fuldføre uddannelsen.
Det er et fald på 1 procentpoint fra 2011.

på de erhvervsgymnasiale uddannelser i Region
Nordjylland forventes 81% at fuldføre deres
uddannelse. Det har været stort set uændret de
sidste to år.

at den tilsvarende andel på landsplan er 84 %.
Region Nordjylland ligger 3 procentpoint over
landsgennemsnittet og er den region, der har den
højeste andel.

at den tilsvarende andel på landsplan er 80 %.
at på erhvervsuddannelsernes grundforløb i
Region Nordjylland forventes 76% af eleverne at
gennemføre grundforløbet. Det er 1 procentpoint
lavere end i 2011.

Figur 11: Forventede fuldførelsesprocenter for elever på de almengymnasiale
uddannelser
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at på erhvervsuddannelsernes hovedforløb i
Region Nordjylland forventes 79 % at fuldføre deres uddannelse. Det er et fald på 2 procentpoint.
at den tilsvarende andel på landsplan er 78 %.
De opgjorte resultater er opnået i 2013.

Figur 12: Forventede fuldførelsesprocenter for elever på de erhvervsgymnasiale
uddannelser
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at den tilsvarende andel på landsplan er 73 %.
Region Nordjylland ligger således 3 procentpoint
over landsgennemsnittet.
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Figur 13: Forventede fuldførelsesprocenter for erhvervsuddannelsernes grundforløb

Figur 14: Forventede fuldførelsesprocenter for erhvervsuddannelsernes hovedforløb
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For opgørelserne vedrørende
EUD skal man være opmærksom på:
at opgørelserne af grundforløbet viser hvor
stor en andel af dem der startede på grundforløbet i 2013,der forventes at gennemføre
grundforløbet.

Der er stadig stor forskel mellem ungdomsuddannelserne. Det almene gymnasium har den klart højeste
fuldførelsesprocent mens EUD’s grundforløb har den
laveste.
Her er det dog vigtigt at være opmærksom på at de
forskellige typer af ungdomsuddannelser har meget
forskellige forudsætninger da deres elevsammensætning er meget forskellig. Det er beskrevet i temaindblikket: “Elevsammensætning og social mobilitet på
ungdomsuddannelserne”.

at det ikke er alle dem der gennemfører
grundforløbet der starter på hovedforløbet.
Indikator 5 viser hvor mange der går videre ved
at de enten får en praktikplads eller kommer i
skolepraktik.
at opgørelsen af hovedforløbet viser hvor
stor en andel af dem der startede på hovedforløbet i 2013 der forventes at gennemføre
hovedforløbet.
Disse tal er ikke lig med den samlede andel der
gennemfører både grundforløb og hovedforløb. Denne andel vil være noget lavere da der jo
både er frafald under grundforløb og hovedforløb og samtidig er der nogen af dem der har
gennemført grundforløbet der ikke starter på
hovedforløbet.
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Udvalgte resultater fra publikationen “Nordjysk uddannelsesindblik
2015 –temaindblik: elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne”
Analysen viser blandt andet:
at den sociale arv stadig har stor betydning.
Forældres uddannelsesniveau har stor betydning
for hvilken ungdomsuddanneles de unge vælger.
at eleverne på STX har de bedste forudsæt
ninger. Det er således den ungdomsuddannelse
hvor flest elever er startet direkte efter grundskolen, kommer fra hjem med højt uddannelsesniveau og har høje karakterer fra grundskolen.

at EUD og herefter HF har det største potentiale for at skabe mønsterbrydere. De har nemlig
de højeste andele af elever fra hjem, hvor ingen af
forældrene har en uddannelse.
Se flere resultater fra undersøgelsen i publika
tionen på region nordjyllands hjemmeside.

at eleverne på EUD har de dårligste forudsætninger fordi de har den største andel elever fra
hjem uden videregående uddannelse og den største andel med lave karakterer fra grundskolen.
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Fuldførelsesprocenter for de forskellige retninger inden for ungdomsuddannelserne

Der er væsentlige forskelle på fuldførelsesprocenterne på de forskellige retninger inden for henholdsvis
erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Det
viser den mere detaljerede opgørelse af de forventede fuldførelsesprocenter.

Figur 15 til 16 viser:
at STX har den klart højest forventede fuldførelsesprocent (87 %).
at HF er den gymnasiale uddannelse med
den laveste forventede fuldførelsesprocent
(75 %).
at alle erhvervsuddannelserne har en højere
gennemførelsesprocent på hovedforløbet end
på grundforløbet.
at erhvervsuddannelserne inden for sundhed
og pædagogik har den laveste fuldførelsesprocent på grundforløbet (64 %).
at erhvervsuddannelserne inden for krop,
natur og service har den laveste fuldførelsesprocent på hovedforløbet (72 %).
at de merkantile erhvervsuddannelser har de
højeste fuldførelsesprocenter blandt erhvervsuddannelserne på såvel grundforløbet (73 %)
som hovedforløbet (82 %).
De opgjorte resultater er opnået i 2013.
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Figur 15: Forventede fuldførelsesprocenter for forskellige erhvervsuddannelser
Hf

Stx

Figur 16: Forventede fuldførelsesprocenter for de gymnasiale uddannelser
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INDIKATOR 5: PRAKTIKPLADSSTATUS
Indikator 4 viste hvor mange af eleverne på erhvervsskolernes grundforløb der forventes at fuldføre
grundforløbet og hvor mange af eleverne på hovedforløbet der forventes at fuldføre hovedforløbet.
Som nævnt sker en del af frafaldet på erhvervsuddannelserne mellem grundforløbet og hovedforløbet og er særligt afhængigt af om eleverne får en
praktikplads.
Indikator 5 ser netop på overgangen mellem grundforløb og hovedforløb ved at opgøre hvilken aktivitet
eleverne er i gang med efter grundforløbet. Herunder
ikke mindst hvor mange der er i praktik.
Opgørelsen viser at Region Nordjylland har haft en
stigning i den samlede andel der er fortsat på hovedforløbet på deres oprindelige erhvervsuddannelse.
Det er de i kraft af at de enten har fået en praktikplads i en virksomhed eller er i skolepraktik.

Den samlede stigningen skyldes en væsentlig stigning
(4 procentpoint) i andelen der er startet i skolepraktik. Der har dog samtidig været et mindre fald (2
procentpoint) i andelen der har en praktikpladsaftale med en virksomhed.

ET HALVT ÅR EFTER AFSLUTTET GRUNDFORLØB ER:

46 %
10 %
34 %
10 %

I GANG MED EN PRAKTIKPLADSAFTALE

Der er stadig en stor andel der ikke har en praktikplads og derfor ikke fortsætter direkte på hovedforløbet. Langt de fleste af dem der ikke har fået
en praktikplads er dog i stedet i gang med anden
uddannelsesaktivitet.
Det er således positivt at Region Nordjylland sammen med Region Sjælland har den mindste andel der
efter grundforløbet ikke er i gang med en uddannelsesaktivitet.

I SKOLEPRAKTIK

I ANDEN UDDANNELSE

UDEN FOR UDDANNELSE
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Figur 17 viser at et halvt år efter afsluttet grundforløb:
har 46 % af eleverne i Region Nordjylland fået
en praktikplads. Der har været et fald på 2 procentpoint fra 2011 til 2013.

er 10 % uden for uddannelse. Det er samme
niveau som i 2011.
på landsplan er 11 % uden for uddannelse

er 10 % i skolepraktik. Det er en stigning på 4
procentpoint.

er 19 % i gang med en anden ungdomsuddannelse. Det er et fald på 3 procentpoint.

at der samlet er 56 % der i kraft af enten en
praktikpladsaftale eller skolepraktik fortsætter
på deres oprindelige erhvervsuddannelse. Det er
en stigning på 2 procentpoint.

er 15 % i gang med en anden uddannelsestype
(10. klasse, forberedende uddannelse mv.). Det er
en stigning på 3 procentpoint.

Region Nordjyllands andele for praktikpladsaftaler
og skolepraktik er de samme som landsgennemsnittet.

De opgjorte resultater er opnået i 2013

Figur 17: Uddannelsesstatus et halvt år efter afsluttet grundforløb
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Praktikpladsstatus for de forskellige grupper af erhvervsuddannelser
Der er store forskelle på de forskellige grupper af
erhvervsuddannelser. Erhvervsuddannelserne inden
for teknik- håndværk og transport har den klart
største andel der er i såvel virksomhedspraktik som
skolepraktik. De merkantile erhvervsuddannelser har
den klart mindste andel der er i virksomhedspraktik.
Hvis man kun så på hvor mange der har en praktikpladsaftale med en virksomhed ville det sammenlignet med erhvervsuddannelserne inden for teknik,
håndværk og transport se ud som om markant
flere falder ud af uddannelsessystemet fra de øvrige
erhvervsuddannelser.
Men selv på de merkantile erhvervsuddannelser er
der “kun” 13 % der ikke er i uddannelse. Det skyldes
at der her er væsentligt flere der starter på en anden
uddannelse og særligt en gymnasial ungdomsuddannelse. Det er da også en naturlig del af de merkantile
erhvervsuddannelser at de kan kombineres med en
gymnasial ungdomsuddannelse.
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Overgang fra grundforløb inden
for teknik, håndværk og transport

Overgang fra grundforløb inden
for de merkantile erhvervsuddannelser

Overgang fra grundforløb inden
for krop, natur og service samt
sundhed, omsorg og pædagogik

Denne gruppe har den klart største andel
der fortsætter direkte fra grundforløb til hovedforløb (68 %).

Denne gruppe har den klart mindste andel
der er i gang med virksomhedspraktik (36 %).
Andelen er faldet yderligere 2 procentpoint
siden 2011.

48 % er i virksomhedspraktik. Det er et fald
på 6 procentpoint.

52 % er i virksomhedspraktik og 16 % er
i skolepraktik. Der har været en stigning fra
2011 på 2 procentpoint for virksomhedspraktik og hele 6 procentpoint for skolepraktik.
8 % er uden for uddannelse. Det er et (positivt) fald på 1 procentpoint.
14 % er i gang med en anden ungdomsuddannelse. Det er et fald på hele 8 procentpoint. 10 % er i gang med en anden uddannelsestype.
De opgjorte resultater er for alle grupperne opnået i
2013

Der har til gengæld været en stigning på 3
procentpoint der er i skolepraktik (7 %). Den
samlede andel der forsætter på hovedforløbet
er således steget 1 procentpoint.
25 % er i gang med en anden ungdomsuddannelse. Det er et fald på 6 procentpoint.
Men stadig den klart højeste andel på erhvervsuddannelserne.
19 % er i gang med en anden uddannelsestype. Det er ligeledes den højeste andel. Her
har der været en stigning på 8 procentpoint.
13 % er uden for uddannelse. Der har været
et (positivt) fald på 3 procentpoint.
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6 % er i skolepraktik. Det er en stigning på 3
procentpoint.
9 % er uden for uddannelse. Det er et (positivt) fald på 2 procentpoint.
18 % er i gang med en anden uddannelsestype. Det er en stigning på 4 procentpoint.
19 % er i gang med en anden ungdomsuddannelse. Det er en stigning på 1 procentpoint.
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Figur 18: Uddannelsesstatus et halvt år efter afsluttet grundforløb for de tre
hovedgrupper af erhvervsuddannelser
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Sammenligning med undervisningsministeriets opgørelse af praktikpladssituationen
Undervisningsministeriet har traditionelt opgjort
praktikpladssituationen som antallet af aftaler med
virksomheder samt skolepraktik. Hertil kommer
månedlige opgørelser af hvor mange elever med
fuldførte grundforløb der er registreret som praktikpladssøgende.
Styrelsen for It og Læring (STIL) har 10. marts 2015
udmeldt en ændring i beregningsmetoden for opgørelse af praktikpladssøgende så elever med uafsluttet
grundforløb ikke længere medregnes i søgestatistikken. Med ændringen er antallet af elever, der søger
praktikpladser rundt regnet halveret til et nyt niveau
på ca. 2.750 elever, heraf ca. 500 i Nordjylland.
Forud for ændringen i opgørelsesmetoden, har der
de senere år på landsplan hver måned været i omegnen af 5.500 elever registreret som praktikpladssøgende. I Nordjylland svinger antallet af praktikpladssøgende omkring 1.000. Ind til 2013 regnedes elever i
skolepraktik også som praktikpladssøgende.
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Med søgetal på vel over 10.000 elever fremstod
praktikpladsmanglen i mange år frem til 2013 som
en meget stor hindring for unges uddannelsesplaner.

Indbliksmodellens indikator 5 giver derfor i stedet
langt mere præcise opgørelser af overgangen fra fuldført grundforløb til videre uddannelse:

Flertallet af elever finder imidlertid selv praktikpladser uden nogensinde at blive registreret som praktikpladssøgende. Og mange praktikpladssøgende er
reelt i gang med andre uddannelsesrettede aktiviteter. Antallet af praktikpladssøgende er derfor langt
fra et præcist mål for overgangen mellem erhvervsuddannelsernes grundforløb og hovedforløb.

Det opgøres hvor mange der har henholdsvis aftale med virksomhed eller er i skolepraktik.
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Samtidig blev det med uddannelsesindblik 2013
for første gang opgjort hvilke øvrige uddannelsesaktiviteter dem der ikke er i praktik er i gang med: Nye
erhvervsfaglige grundforløb og erhvervsuddannelser
uden praktikindhold, gymnasiale og videregående
uddannelser, samt forberedende uddannelser.
Overgangen måles 6 måneder efter fuldført
grundforløb.
Indikatoren giver på den måde indblik både i sammenhængen mellem grund- og hovedforløb og i det
videre uddannelsesforløb for elever der ikke vælger
eller ikke kan få en praktikplads.
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INDIKATOR 6: TILVALG, FRAVALG OG OMVALG UNDERVEJS I UNGDOMSUDDANNELSEN
Denne indikator viser de unges bevægelser i ungdomsuddannelsessystemet i det første halvandet år
efter tilmeldt ungdomsuddannelse. Den giver både
viden om frafald og om hvorvidt de unge der stopper
på en ungdomsuddannelse blot skifter til en anden
ungdomsuddannelse eller om de falder helt ud af
uddannelsessystemet.
Opgørelsen viser at langt størstedelen af 9. og 10.
klasses eleverne er tilmeldt en ungdomsuddannelse.
Samtidig er langt størstedelen af dem der tilmeldes
en ungdomsuddannelse fortsat i gang med denne
halvandet år efter tilmelding.
Der sker der dog også frafald. Heriblandt er der både
elever der ryger helt ud af ungdomsuddannelsessystemet og elever der blot skifter mellem de gymnasiale ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelserne.
Det er således positivt, at en væsentlig del af dem der
falder fra en ungdomsuddannelse i stedet starter på
en anden.
Det er dog vigtigt at være opmærksom på at godt
hver tiende elev ikke er i gang med en ungdomsuddannelse halvandet år efter de har forladt
grundskolen. Enten fordi de ikke er startet på en
ungdomsuddannelse eller fordi de er faldet fra ungdomsuddannelsen.
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Figur 19 viser:
at langt de fleste 9. og 10. klasses elever der tilmeldes en ungdomsuddannelse fortsat er i gang
med denne halvandet år efter tilmelding

at 2,4 procentpoint af dem der tilmeldes en
gymnasial ungdomsuddannelse i løbet af det første halvandet år skifter til en erhvervsuddannelse

at 6,9 % af 9. og 10. klasses eleverne forlader
grundskolen uden umiddelbart at være tilmeldt
en ungdomsuddannelse

at 2,2 procentpoint af dem der tilmeldes en erhvervsuddannelse i løbet af det første halvandet
år skifter til en gymnasial ungdomsuddannelse

at 10,7 % af de der forlader grundskolen efter
halvandet år hverken er i gang med eller tilmeldt
en ungdomsuddannelse

at 8,9 procentpoint af dem der ikke havde tilmeldt sig en ungdomsuddannelse efter halvandet
år enten er startet på eller tilmeldt en ungdomsuddannelse. Heraf er 4,2 procentpoint tilmeldt
eller startet på en gymnasial ungdomsuddannelse
og 4,7 procentpoint på en erhvervsfaglig .

at 5,3 procentpoint af dem der tilmeldes en
gymnasial ungdomsuddannelse i løbet af det
første halvandet år stopper uden umiddelbart at
starte på en anden ungdomsuddannelse. Tallet
omfatter både dem der i en kortere periode ikke
er i gang med en ungdomsuddannelse og dem der
halvandet år efter tilmelding ikke er i gang.
at den tilsvarende andel for erhvervsuddannelserne er 7,4 procentpoint
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Opgørelsen følger den nordjyske ungdomsårgang der
i 2013 afsluttede 9. eller 10. Klasse. Det er samme
ungdomsårgang der følges hele vejen gennem modellen,
fra 15. marts 2013 til 1. september 2014.

Figurforklaring: Den første opgørelse (første kolonne) viser hvor stor en andel af 9. og 10. klasses eleverne der pr. 15. marts 2013 er tilmeldt en gymnasial
eller erhvervsfaglig ungdomsuddannelse.

Den viser samtidig andelen der ikke har tilmeldt sig
en ungdomsuddannelse. I kategorien ”ikke i uddannelse” indgår også den del af den givne 9. klasses
årgang der har tilmeldt sig 10. Klasse.

Figur 19: Tilvalg, fravalg og omvalg det første halvandet år efter tilmeldt ungdomsuddannelse
Tilmeldt uddannelse
15. marts 2013

Gymnasiale
uddannelser

Erhvervsfaglige
uddannelser

Ikke i ungdomsuddannelse

Status
1. september 2013

Til erhv.: 1,0 %
70,1 %

23,0 %

6,9 %

Til gym.: 66,6 %

Status
1. marts 2014

Til erhv.: 0,8 %
67,1 %

Til gym.: 64,3 %

Status
1. september 2014

Til erhv.: 0,6 %
64,4 %

Til gym.: 63,0 %

Til øvr.: 2,5 %

Til øvr.: 2,0 %

Til øvr.: 0,8 %

Til gym.: 0,4 %

Til gym.: 0,0 %

Til gym.: 1,8 %

Til erhv.: 20,3 %

21,7 %

Til erhv.: 19,3 %

20,9 %

Til erhv.: 16,5 %

Til øvr.: 2,3 %

Til øvr.: 2,4 %

Til øvr.: 2,7 %

Til gym.: 0,1 %

Til gym.: 0,0 %

Til gym.: 4,1 %

Til øvr.: 6,4 %
Til erhv.: 0,4 %

11,2 %

Til øvr.: 10,3 %
Til erhv.: 0,9 %

14,7 %

Til øvr.: 7,2 %

68,8 %

20,5 %

10,7 %

Til erhv.: 3,4 %
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INDIKATOR 7: 21-ÅRIGE DER HAR GENNEMFØRT ELLER ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE
Denne indikator viser hvor stor andel af de 21-årige
der har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse.
Opgørelsen viser at Region Nordjylland klarer sig
godt på dette område. Der har været en væsentlig
stigning i hvor mange der har gennemført eller er i
gang med en ungdomsuddannelse. Samtidig klarer
Region Nordjylland sig godt på denne indikator sammenlignet med landets øvrige regioner.
Selvom resultaterne er positive er der stadig et stykke
vej endnu for at målet om at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse er
nået. Det er således ikke en selvfølge, at den positive
udvikling vil fortsætte med samme stigning i de kommende år. Det fremgår når resultaterne for denne
indikator ses i sammenhæng med resultaterne for
hvor mange der starter på en ungdomsuddannelse
og resultaterne for gennemførelsesprocenterne på
ungdomsuddannelserne. Hvis den positive vækst skal
fortsætte i de kommende år kræver det således:

Andelen af 21-årige der har gennemført eller er i gang med en
ungdomsuddannelse er steget
fra 81 % til 84 %.

84 %

AF DE 21-ÅRIGE HAR GENNEMFØRT ELLER
ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

en større vækst i andelen der påbegynder en ungdomsuddannelse (jf. Indikator 3)
at fuldførelsesprocenterne på ungdomsuddannelserne ikke falder yderligere (jf. indikator 4).
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Figur 20 og 21 viser:
at 84 % af de 21-årige i Region Nordjylland har
gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse.
at Region Nordjylland har haft en positiv vækst
på 4 procentpoint fra 2012 til 2014. Hermed er
den positive udviklingstendens fortsat i alle årene
fra 2009 hvor andelen var 74 %. På fem år er andel
en steget med 10 procentpoint.

På landsplan har der ligeledes været en vækst på 4
procentpoint siden 2012.
at Region Nordjylland ligger over landsgennemsnittet og er den region der har det andet bedste
resultat. Hermed har Region Nordjylland samme
placering som vist i Nordjysk Uddannelsesindblik
2013.
De opgjorte resultater er opnået i 2014.

at 83 % af de 18-årige i hele landet har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse.
Figur 21: Andel af 21-årige der er i gang med eller har fuldført en
ungdomsuddannelse
85%

Figur 20: Andel 21-årige der har gennemført eller er i gang med en
ungdomsuddannelse
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21-årige med en ungdomsuddannelse i de nordjyske kommuner

Figur 22 viser:
at andelen af 21-årige der har gennemført
eller er i gang med en ungdomsuddannelse i de
enkelte nordjyske kommuner svinger mellem
72 % og 90 %
at forskellen mellem kommunerne er endnu
større i 2014 end de var i 2012.

Figur 22: Andel 21-årige der har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse i de nordjyske
kommuner

Aalborg: 90 %
Brønderslev: 80 %
Morsø: 80 %
Hjørring: 79 %
Rebild: 78 %
Frederikshavn: 77 %
Thisted: 75 %
Jammerbugt: 74 %
Vesthimmerland: 72 %
Mariagerfjord: 72 %

80-90 %
75-80 %
70-75 %

Hjørring
Frederikshavn
Brønderslev
Jammerbugt

Aalborg
Aalborg

Thisted

Vesthimmerland

Rebild

Morsø

Kilde: Moos-Bjerre og Lange. Data fra UNI-C: Elevregisteret, opgjort ultimo 2014.
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Mariagerfjord

Sammenligning med profilmodellens resultat for gennemført ungdomsuddannelse
Den nordjyske indbliksmodels opgørelse af 21-årige
der har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse kan ses som pendant til profilmodellens
opgørelse af andelen af en ungdomsårgang, der
forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Der er dog en væsentlig forskel mellem disse to
opgørelsers resultater. Det skyldes grundlæggende at
profilmodellens resultater er prognoser om resultater
på sigt, mens resultaterne i den nordjyske indbliksmodel er baseret på registreringer og dermed er
konkret indfriede resultater for de 21-årige.

93 %

FORVENTES IFØLGE PROFILMODELLEN AT FÅ
EN UNGDOMSUDDANNELSE

Figur 23 viser:
at 93 % af de nordjyske elever der afsluttede 9.
klasse i 2013 forventes at få en ungdomsuddannelse inden for de kommende 25 år. Der har været
et lille fald i resultatet på 1 procentpoint fra 2011
til 2013.

at ifølge profilmodellens opgørelse er Region
Nordjylland således tæt på at opfylde målet om
at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Her skal man dog huske, at der
ikke reelt er 93 % der på nuværende tidspunkt har
fået en ungdomsuddannelse, men at der blot er
en forventning om at 93 % vil få det.

at landsresultatet er det samme som for Region Nordjylland.

Figur 23: Profilmodellens resultater for andelen der forventes at gennemføre en
ungdomsuddannelse
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To væsentlige forskelle på
resultaterne for ungdomsuddannelse mellem profilmodellen og
den nordjyske indbliksmodel:

1. Fremskrivning vs. Realiserede
mål
Profilmodellens resulat for 2013 angiver reelt
at det er forventeligt at 93 % af den ungdomsårgang der afsluttede 9. klasse i 2013 vil få en
ungdomsuddannelse inden for de kommende 25
år. Forventningen forudsætter at uddannelsessystemet og de unges adfærd i disse 25 år er ligesom
det var i 2013.
Indbliksmodellens indikator 7 opgør derimod
hvor stor en del af de 21-årige der aktuelt har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse.
De senere år har været præget af økonomisk krise
og lavvækst sammenlignet med det tidspunkt profilmodellens fremskrivningsprincipper blev udformet. Som beskrevet i nordjysk uddannelsesindblik
2013 er der under økonomisk krise og lavvækst en
tendens til at flere gennemfører en uddannelse.
Fremskrivning af de seneste års tendenser kan
således komme til at overvurdere stigningen i den
andel der gennemfører ungdomsuddannelse og
videregående uddannelse.
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2. Forskellige grupper
I indbliksmodellen er der valgt at fokusere på
21-årige i opgørelse af gennemført og igangværende ungdomsuddannelse. For langt de fleste der
får en ungdomsuddannelse vil have opnået den eller alternativt være i gang med den som 21-årige.
Denne definiton gør det dermed muligt at komme
meget tæt på den andel der reelt ender med at få
en ungdomsuddannelse.
I profilmodellen er det en væsentligt yngre
gruppe der ses på. Tallet for 2013 ser således på
dem der afslutter 9. klasse i 2013.
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Resultater fra overgangen til videregående uddannelse
INDIKATOR 8: PÅBEGYNDT VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
Indikator 8 måler hvor mange der starter på en videregående uddannelse inden for de første 15 måneder
efter afsluttet ungdomsuddannelse.
Konkret måles det ved at opgøre hvor stor en andel
af eleverne fra de enkelte ungdomsuddannelser der
senest 15 måneder efter gennemført ungdomsuddannelse er startet på en videregående uddannelse.
Opgørelsen viser at der samlet set har været en lille
stigning i andelen af unge der starter på en videregående uddannelse kort efter de har afsluttet en
ungdomsuddannelse.
Både de almene gymnasier og de erhvervsgymnasiale
uddannelser har dog haft et lille fald i andelen der
hurtigt påbegynder en videregående uddannelse. På
disse uddannelsesretninger ligger Region Nordjyllands resultater stadig lidt over landsgennemsnittet
og Region Nordjylland er den region hvor flest elever
fra de almene gymnasier er startet på en videregående uddannelse. 9

Her har de erhvervsgymnasiale uddannelser den
største andel elever der enten går direkte videre fra
ungdomsuddannelse til videregående uddannelse
eller kun har taget ét sabatår. Det samme gør sig gældende for over halvdelen af eleverne fra de almene
gymnasier.
Fra erhvervsuddannelserne er der derimod kun en
ganske lille andel af eleverne der hurtigt er gået i
gang med en videregående uddannelse.
Den store forskel mellem de gymnasiale uddannelser
og erhvervsuddannelserne er ikke overraskende. For
mens erhvervsuddannelserne i sig selv giver erhvervsrettede kompetencer har de gymnasiale ungdomsuddannelser jo netop til formål at forberede til videre
uddannelse. Hvis målet om at 60 % af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse skal
nås, vil det dog være nødvendigt at flere fra erhvervsuddannelserne tager en videregående uddannelse.
Særligt fordi unge med en erhvervsuddannelse udgør
en stor del af den samlede gruppe unge der har en
ungdomsuddannelse.

Det er vigtigt at være opmærksom på at der er store
forskelle mellem ungdomsuddannelserne når man
ser på hvor mange der kort efter endt ungdomsuddannelse starter på en videregående uddannelse.

9

Regionssammenligningerne kan findes i bilagsrapporten.
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Figur 25 til 27 viser:
at blandt eleverne fra de almene gymnasier i
Region Nordjylland er 56 % i gang med en videregående uddannelse efter 15 måneder. Der har
været et lille fald på 1 procentpoint fra 2011 til
2013.

at blandt eleverne fra erhvervsgymnasierne er
61 % i gang med en videregående uddannelse. Der
har været et fald på 2 procentpoint fra 2011 til
2013.
at den tilsvarende andel på landsplan er 60 %.

at den tilsvarende andel på landsplan er 52 %.
Region Nordjylland ligger således 4 procentpoint
over landsgennemsnittet.

at blandt eleverne fra erhvervsuddannelserne
er 5 % i gang med en videregående uddannelse.
Det er stort set samme niveau som i 2011 og som
landsgennemsnittet.

Figur 24: Udvikling i andel der er i gang med en videregående uddannelse 15
måneder efter afsluttet ungdomsuddannelse (blandt den samlede gruppe af
unge der har gennemført en ungdomsuddannelse)
40 %

at blandt den samlede gruppe af unge i Region
Nordjylland der har gennemført en ungdomsuddannelse er 33 % i gang med en videregående
uddannelse senest 15 måneder efter afsluttet ungdomsuddannelse. Der har været en lille stigning på
1 procentpoint fra 2011 til 2013.
at den tilsvarende andel på landsplan ligeledes
er 33 %.
De opgjorte resultater er opnået i 2013.

Figur 25: Udviklingen i andel af elever fra det almengymnasiale område der efter
15 mdr. er i gang med en videregående uddannelse
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Figur 27: Udviklingen i andel af elever fra det erhvervsgymnasiale område der efter 15 mdr. er i gang med en videregående uddannelse

Figur 26: Udviklingen i andel af nyuddannede fra det erhvervsfaglige
område der er i gang med en videregående uddannelse efter 15 mdr.
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Hvilken type videregående uddannelse vælges af unge fra forskellige ungdomsuddannelser?
Der er ikke bare væsentlig forskel på hvor mange fra
de forskellige ungdomsuddannelser der starter på en
videregående uddannelse. Der også stor forskel på
hvilken videregående uddannelse de typisk vælger.
ANDEL DER ER STARTET PÅ EN UNIVERSITETSUDDANNELSE 15 MÅNEDER EFTER
AFSLUTTET UNGDOMSUDDANNELSE

34 %

Figur 28 til 30 viser:
at universitetsuddannelserne er det klart
hyppigste valg for nyuddannede fra gymnasiale
uddannelser: 34% af de nyuddannede fra både
almen- og erhvervsgymnasiale uddannelser er
efter 15 måneder begyndt på et universitetsstudie.
Region Nordjylland ligger her henholdsvis 2 og 4
procentpoint over landsgennemsnittet.
at professionsbacheloruddannelserne ligeledes
er populære blandt nyuddannede fra gymnasiale
uddannelser: 18% fra det alment gymnasiale og
14 % fra det erhvervsgymnasiale område er efter
15 måneder begyndt på en professionsbacheloruddannelse. Det er henholdsvis 2 procentpoint
over og 3 procentpoint under landsgennemsnittet.

FRA DE ALMEN- OG ERHVERVSGYMNASIALE
UDDANNELSER

1%

FRA DE ERHVERVSFAGLIGE UDDANNELSER

Figur 28: Påbegyndt videregående uddannelse 15 mdr. efter en gennemført
almengymnasial uddannelse
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at de korte videregående uddannelser er relativt
populære for studenter fra erhvervsgymnasiale
uddannelser: 12% begynder inden for 15 måneder
på en af disse. Tallet for studenter fra almengymnasiale uddannelser er kun 4%. Det er stort set på
niveau med landsgennemsnittet.
at kun 1% af de færdiguddannede fra erhvervsfaglige uddannelser efter 15 måneder er begyndt
på en universitetsuddannelse. 2% begynder på en
professionsbachelor m.v. og 2% på en kort videregående uddannelse.
De opgjorte resultater er opnået i 2013.

Figur 29: Påbegyndt videregående uddannelse 15 mdr. efter en gennemført
erhvervsgymnasial uddannelse
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ANDEL DER ER STARTET PÅ EN KORT VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 15 MÅNEDER
EFTER AFSLUTTET UNGDOMSUDDANNELSE
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Figur 30: Påbegyndt videregående uddannelse 15 mdr. efter en gennemført
erhvervsfaglig uddannelse
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Resultater fra videregående uddannelse
INDIKATOR 9: FULDFØRELSESPROCENTER FOR DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
Indikator 9 opgør hvor mange af dem der er startet
på en videregående uddannelse, der forventes at
gennemføre den.
Opgørelsen viser at Region Nordjyllands resultater
vedrørende fuldførelsesprocenter på de videregående uddannelser generelt er positive. Der har været en
stigning i fuldførelsesprocenterne for alle fire typer af
videregående uddannelser.
Samtidig ligger Region Nordjyllands resultater for
universitetsuddannelserne over landsgennemsnittet.
Særligt kandidatuddannelserne klarer sig godt. Det
er den type videregående uddannelse der har den
højeste gennemførelsesprocent. Samtidig er Region
Nordjylland den region med det bedste resultat for
kandidatuddannelser.
De korte videregående uddannelser har dog en
noget lavere gennemførelsesprocent end de øvrige
videregående uddannelser. Samtidig ligger gennemførelsesprocenten her lidt under landsgennemsnittet.
Resultaterne har dog nærmet sig hinanden i de sidste
par år.

ANDEL DER FORVENTES AT GENNEMFØRE DEN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
DE ER STARTET PÅ:

70%

PÅ DE KORTE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

76 %

PÅ PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSERNE

75 %
85 %

PÅ UNIVERSITETSBACHELORUDDANNELSERNE

PÅ KANDIDATUDDANNELSERNE
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Figur 31 til 34 viser:
at på de korte videregående uddannelser forventes 70 % af eleverne at gennemføre uddannelsen. Det er en stigning på 5 procentpoint.10

at på landsplan er den tilsvarende andel ligeledes 76 %.
at på universitetsbacheloruddannelserne
forventes 75 % at gennemføre. Der har været en
stigning på 2 procentpoint.

at den tilsvarende andel på landsplan er 71 %.
Region Nordjylland ligger hermed 1 procentpoint
lavere end landsgennemsnittet.

at den tilsvarende andel på landsplan er 74 %.
Region Nordjylland ligger hermed 1 procentpoint
over landsgennemsnittet.

at på professionsbacheloruddannelserne forventes 76 % af eleverne at gennemføre uddannelsen. Det er en lille stigning på 1 procentpoint siden
2011.

Figur 32: Forventet fuldførelsesprocent på professionsbacheloruddannelserne
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at den tilsvarende andel på landsplan er 83 %.
Region Nordjylland ligger således to procentpoint
over landsgennemsnittet og er samtidig den region
der har den højeste fuldførelsesprocent. 11
De opgjorte resultater er opnået i 2013

Figur 31: Forventet fuldførelsesprocent på de korte videregående uddannelser
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de studerende der påbegynder kandidatuddannelsen at gennemføre. Der har været en lille stigning
på 1 procentpoint.

2010

2011

2012

2013

Hele landet

10

60 %

2003

2004

2005

2006

2007
Nordjylland

2008

2009

2010

2011

2012

Hele landet

For indikator 9 er der nogen væsentlige forskelle i resultaterne for de historiske tal (fx 2011). Det skyldes at tallene i de seneste år næsten udelukkende er modelberegnede fremskrivninger, mens tidligere år i stigende grad er
empiriske. Fx er tallene for 2011 beregnet med empiri frem til 30. september 2013, hvorefter de på det tidspunkt endnu igangværende er modelafsluttet.
11

Regionssammenligningerne fremgår af bilagsrapporten.
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2013

Figur 33: Forventet fuldførelsesprocent på universitetsbacheloruddannelserne

Figur 34: Forventet fuldførelsesprocent på kandidatuddannelserne
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INDIKATOR 10: 30-ÅRIGE MED EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
Denne indikator opgør hvor stor en andel af de
30-årige, der har gennemført eller er i gang med en
videregående uddannelse.
Resultaterne for 30-årige der har eller er i gang med
en videregående uddannelse er et af de få områder
hvor Region Nordjylland klarer sig dårligt.
Region Nordjyllands resultat ligger her noget under
landsgennemsnittet. Samtidig ser den positive udvikling der har været i en årrække ud til at være aftaget
mens den er fortsat for Danmark samlet set.

Region Nordjyllands mindre positive resultater
for gennemførelse af videregående uddannelse er
sandsynligvis et udtryk for den generelle fraflytningsproblematik hvor især unge med en videregående
uddannelse søger til storbyer og særligt København.
Resultaterne viser således også at det i høj grad er
Region Hovedstaden der trækker op i landsgennemsnittet.
Indsatsen for at styrke dette resultat handler derfor
især om fastholdelse af borgere med en videregående
uddannelse i Nordjylland.

Det er dog et lille fald på kun på 1 procentpoint. Det
er derfor meget interessant i de følgende år at holde
øje med om det bare er et tilfældigt udsving eller en
begyndende tendens.
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Der har været et lille fald fra
38 % til 37 % i andelen af
30-årige der har gennemført
eller er i gang med en
videregående uddannelse.

37 %

AF DE 30-ÅRIGE HAR GENNEMFØRT ELLER ER I
GANG MED EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

Figur 35 til 36 viser:
at 37 % af de 30-årige i Region Nordjylland har
gennemført eller er i gang med en videregående
uddannelse.
at 43 % af de 30-årige på landsplan har
gennemført eller er i gang med en videregående
uddannelse.

at Region Nordjylland har haft et lille fald i
andelen med videregående uddannelse (på 1
procentpoint) fra 2013 til 2014 mens der for Danmark samlet set har været en lille stigning (på 1
procentpoint).
De opgjorte resultater er opnået i 2014.

Figur 36: Udvikling i andel af 30-årige, der er i gang med eller har fuldført minimum en ungdomsuddannelse
Figur 35: Andel af 30-årige, der er i gang med eller har fuldført minimum en
ungdomsuddannelse
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30-årige med videregående uddannelse i de nordjyske kommuner
Fraflytningsproblematikken udtrykker den generelle
urbanisering der gør sig gældende på landsplan, men
den ses også meget tydeligt internt mellem de enkelte kommuner i Region Nordjylland.

Figur 37 viser:
at andelen af 30-årige borgere i de nordjyske kommuner der har en videregående uddannelse svinger fra 21 % til 52 %.
at tendensen til at de mere yderligt liggende
kommuner har en lavere andel borgere med
en videregående uddannelse er fortsat og er
endda lidt tydeligere i 2014 end den var i 2012.

Figur 37: Andel 30-årige der har gennemført eller er i gang med en videregående uddannelse
i de nordjyske kommuner

Aalborg: 52 %
Hjørring: 28%
Jammerbugt: 28 %
Mariagerfjord: 27%
Brønderslev: 27 %
Rebild: 26 %
Vesthimmerland: 25 %
Frederikshavn: 22 %
Morsø: 21 %
Thisted: 21 %

at Aalborg Kommune har en markant større
andel der har gennemført eller er i gang med
en videregående uddannelse end regionens øvrige kommuner. Denne forskel er blevet endnu
tydeligere i 2014 end i 2012.
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Kilde: Moos-Bjerre og Lange. Data fra UNI-C: Elevregisteret, opgjort ultimo 2014.
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Sammenligning med profilmodellens resultat for videregående uddannelse
Den nordjyske indbliksmodels indikator 10 kan ses
som et supplement – eller alternativ – til profilmodellens opgørelse af andelen der forventes at gennemføre
en videregående uddannelse.
Der er dog meget stor forskel på resultaterne for de
to mål. Denne forskel skyldes som beskrevet i forbindelse med indikator 7 især at profilmodellens resultater er forventede resultater mens indbliksmodellens er
reelt indfriede resultater. Samtidig har det betydning
at det er to forskellige grupper resultaterne opgøres
for (jf. indikator 7).Her ud over forstærker fraflytningsproblematikken forskellen da profilmodellen
ikke tager højde for denne.

Figur 38 viser:
at 61 % af de nordjyske elever der afsluttede 9.
klasse i 2013 forventes at gennemføre en videregående uddannelse inden for de kommende 25
år. Der har været en lille stigning i resultatet på 1
procentpoint fra 2011 til 2013.
at 62 % af 9. klasses eleverne i hele Danmark
forventes at gennemføre en videregående uddannelse. Det er en stigning på 1 procentpoint.

at ifølge profilmodellens opgørelse har Region
Nordjylland således umiddelbart indfriet målet
om at 60 % af en ungdomsårgang skal have en
videregående uddannelse. Her skal man dog
huske, at der ikke reelt er 61 % der på nuværende
tidspunkt har fået en videregående uddannelse,
men at der blot er en forventning om at 61% af
dem der afsluttede 9. klasse i 2013 vil få det.

Figur 38: Profilmodellens resultater for andelen, der forventes at
gennemføre en videregående uddannelse

37 %

AF DE 30-ÅRIGE HAR GENNEMFØRT ELLER ER I
GANG MED EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

65	
  %	
  
60	
  %	
  
55	
  %	
  
50	
  %	
  
45	
  %	
  
40	
  %	
  

2002	
  	
   2003	
  	
   2004	
  	
   2005	
  	
   2006	
  	
   2007	
  	
   2008	
  	
   2009	
  	
   2010	
  	
   2011	
  	
   2012	
  	
   2013	
  	
  
Nordjylland	
  

70

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - Resultater fra videregående uddannelse

Hele	
  landet	
  

Profilmodellen og den nordjyske
indbliksmodel opgør bopælstidspunktet forskelligt
Profilmodellen viser forventet uddannelse
blandt dem der bor i nordjylland i 9. klasse.
Indbliksmodellen viser uddannelse blandt
dem der bor i nordjylland som 30 årige.
Da netop mennesker med videregående uddannelse har tendens til at flytte mod storbyer
– og særligt københavn – vil disse to grupper
være ret forskellige. Særligt fordi meget få
flytter mellem regioner mens eller umiddelbart
efter de går i 9. klasse. Hvorimod 30-årige i væsentlig højere grad kan forventes at være flyttet
fra det område de er vokset op i.

Der er stor forskel mellem profilmodellens og indbliksmodellens resultater. Derfor og fordi profilmodellen sandsynligvis overvurderer uddannelsesresultaterne er det vigtigt at man ikke bare forlader sig på
resultaterne fra profilmodellen, men også nøje følger
de aktuelle og reelt indfriede resultater.
Det gør Region Nordjylland med denne publikation.
Samtidig følger Region Nordjylland også ved hjælp af
disse aktuelle opgørelser med i flere andre væsentlige
uddannelsesresultater for de unge i Nordjylland.
Kendskabet til disse resultater vil forhåbentlig give
inspiration til det i gangværende arbejde med at få
endnu flere unge i Region Nordjylland til at gennemføre ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.
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