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1. Hovedresultater
Overgange til ungdomsuddannelse på landsplan
•

På landsplan var 85,9 procent af dem, der afsluttede 9. klasse i 2016, i gang med en
ungdomsuddannelse et år senere. Heraf var 70,2 procent i gang med en gymnasial
uddannelse og 15,7 procent var i gang med en erhvervsuddannelse. Der ses på et år
efter 9. klasse for at give plads til, at de unge tager 10. klasse inden de påbegynder en
ungdomsuddannelse.

•

Fra afgangsårgang 2013 til 2016 har der samlet set været en lille stigning på 0,8 procent i andelen, der er i gang med en ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse. Det
dækker over forskelligrettede udviklinger, idet der har været et fald på 11,3 procent i
andelen, der er i gang med en erhvervsuddannelse et år efter 9. klasse og en stigning
på 4 procent i andelen der er i gang med en gymnasial uddannelse.

•

Ser man på de unge, der afsluttede 9. klasse i 2012, har 71,6 procent af dem fuldført
en ungdomsuddannelse fem år senere. 10 procent er stadig i gang med en ungdomsuddannelse, mens 12,3 procent har afbrudt en ungdomsuddannelse og er ikke i gang
med en ny. Endelig har 6,1 procent ikke påbegyndt en ungdomsuddannelse efter fem
år.

•

Fra afgangsårgang 2009 til 2012 har der været en mindre stigning i andelen, der har
fuldført en ungdomsuddannelse fem år efter 9. klasse. Der har også været en mindre
stigning i andelen, der har afbrudt eller ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse.
Disse bevægelser modsvares af et fald i andelen, der er i gang med en ungdomsuddannelse fem år efter 9. klasse.

•

Opdeler man igen tallene på uddannelsestyper, har 62,1 procent af afgangsårgang
2012 fuldført en gymnasial uddannelse fem år efter 9. klasse, mens 9,4 procent har
fuldført en erhvervsuddannelse. I forhold til afgangsårgang 2009 er det en stigning på
7,3 procent for gymnasiale uddannelser og et fald på 23 procent for erhvervsuddannelser.

•

Hvis man ser isoleret på de unge, der rent faktisk var i gang med en erhvervsuddannelse et år efter de afsluttede 9. klasse i 2012, viser en forløbsanalyse, at 38,1 af dem
har fuldført en erhvervsuddannelse fem år efter 9. klasse. 23,1 procent er stadig i gang
med en erhvervsuddannelse og 26,5 procent har afbrudt deres erhvervsuddannelse.
12,1 procent har skiftet uddannelsesretning og har enten fuldført, er i gang med eller
har afbrudt en gymnasial uddannelse.

I gang med en ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse – resultater på kommuneniveau
•

Der er store forskelle i kommunernes andele af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse. Kommunen med den højeste andel har 94,6 procent i
gang, imens kommunen med den laveste andel har 76 procent i gang med en ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse (afgangsårgang 2016).

•

Selv når man tager højde for kommunernes rammevilkår, er der væsentlige forskelle
mellem kommunernes andele af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse et år
efter 9. klasse. De ti kommuner, der klarer sig bedst, har i gennemsnit 4,4 procentpoint
flere i gang med en ungdomsuddannelse end man kunne forvente på baggrund af deres rammevilkår. De ti kommuner, der klarer sig dårligst, har i gennemsnit 4,7 procentpoint færre i gang end man kunne forvente på baggrund af deres rammevilkår.
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•

Der er en række risikomarkører, som har betydning for overgangen til ungdomsuddannelse. Det gælder eksempelvis lave karakterer, dårlig trivsel, forebyggende foranstaltninger og anbringelser samt specialundervisning. Selv når der tages højde for andre
rammevilkår, som fx forældrenes indkomst og uddannelse, har unge med et eller flere
af disse karakteristika lavere sandsynlighed for at være i gang med en ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse. Kommunerne kan overveje at styrke indsatsen for at få
unge med disse karakteristika i gang med en ungdomsuddannelse.

Fuldført en ungdomsuddannelse fem år efter 9. klasse – resultater på kommuneniveau
•

Ses der på andelen af de unge, der har fuldført en ungdomsuddannelse fem år efter
de har afsluttet 9. klasse er der store forskelle mellem kommunerne. I kommunen med
den højeste andel har 87,3 procent af afgangsårgang 2012 fuldført en ungdomsuddannelse, mens det er 61,5 procent for kommunen med den laveste andel fuldførte.

•

Når man tager højde for kommunernes rammevilkår, har de ti bedst placerede kommuner i gennemsnit 5,1 procentpoint flere unge, der har fuldført en ungdomsuddannelse fem år efter 9. klasse end man kunne forvente på baggrund af deres rammevilkår. På den anden side har de ti dårligst placerede kommuner i gennemsnit 5,8 procentpoint færre, der har fuldført en ungdomsuddannelse end man kunne forvente på
baggrund af deres rammevilkår.

Sondring mellem erhvervs- og gymnasiale uddannelser
•

Der er en væsentlig spredning mellem kommunernes andele af unge, der er i gang
med en erhvervs- og gymnasial uddannelse et år efter 9. klasse. I de ti kommuner med
den højeste andel er 84,9 procent i gennemsnit i gang med en gymnasial uddannelse
et år efter 9. klasse, mens det er 54 procent for de ti kommuner med den laveste andel. For erhvervsuddannelser går det tilsvarende spænd mellem 28,4 og 6,4 procent.

•

For status fem år efter 9. klasse er forskellene ligeledes betydelige. I de ti kommuner
med de højeste andele har 17,1 procent i gennemsnit fuldført en erhvervsuddannelse
fem år efter de forlod 9. klasse, mens det tilsvarende gennemsnit er 2,9 procent for de
ti kommuner med de laveste andele. 77,6 procent har i gennemsnit fuldført en gymnasial uddannelse fem år efter 9. klasse i de ti kommuner med de højeste andele og 49,9
procent har fuldført en gymnasial uddannelse i de ti kommuner med de laveste andele.

•

Der er generelt en klar sammenhæng mellem kommunernes udvikling for henholdsvis
erhvervs- og gymnasiale uddannelser. Det gælder både for statusindikatorerne for i
gang og fuldført erhvervs- og gymnasial uddannelse. Kommuner der har oplevet en
positivt udvikling i andelen på erhvervsskoleområdet har typisk oplevet en negativ udvikling på det gymnasiale område – og omvendt. Der er dog også kommuner, der har
oplevet en positiv udvikling på både erhvervs- og gymnasieområdet, ligesom nogle
kommuner har haft en negativ udvikling for begge uddannelsesretninger.

Se hvordan din kommune placerer sig
•

I bilag 1: Sådan placerer din kommune sig kan du finde de væsentligste resultater af
analysen for din kommune.

•

I bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal ses en række kommunefordelte tabeller med de
væsentligste nøgletal i analysen.
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2. Indledning
Succesfulde overgange fra grundskolen til ungdomsuddannelse er vigtigt af flere årsager. For
kommunerne afhænger mulighederne for at skabe vækst i lokalområdet af et velfungerende arbejdsmarked, hvor virksomhederne kan rekruttere medarbejdere med de fornødne kompetencer.
For den unge selv, vil gennemførelse af en ungdomsuddannelse give flere og bedre beskæftigelsesmuligheder.
Den nationale målsætning om, at 90 procent af alle 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030, er udtryk for, at overgange til ungdomsuddannelse også er vigtigt i et samfundsøkonomisk perspektiv. Hvis flere unge tager en ungdomsuddannelse vil det styrke kompetenceniveauet på fremtidens arbejdsmarked og dermed vækstmulighederne. Samtidig vil det have betydning for udgifterne til overførsler og beskæftigelsesrettede indsatser.
I denne benchmarkinganalyse stilles der skarpt på, om de unge, der afslutter 9. klasse i kommunen, kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Der sættes også fokus på, om de fuldfører en
ungdomsuddannelse. Relevante steder vil der blive sondret mellem erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.
For den enkelte kommune giver analysen detaljeret indsigt i, hvordan den klarer sig i forhold til
andre kommuner i relation til ambitionen om, at så mange unge som muligt skal gennemføre en
ungdomsuddannelse. Analysen giver dermed et grundlag at handle ud fra.
På baggrund af analysen kan den enkelte kommune med fordel overveje at styrke indsatsen for at
sikre, at de unge tager en ungdomsuddannelse. Er der eksempelvis behov for at styrke dialogen
med UU-vejledningen, skolerne og jobcentret? Hvad betyder det i forhold til kommunens samlede
ansvar for indsatsen overfor unge under 25 år og samspillet til de Forberedende Grunduddannelser? Bør kommunens uddannelsespolitik revideres? Og passer de unges valg af uddannelser til det
lokale arbejdsmarked?
Et væsentligt bidrag med analysen er, at der tages højde for forskelle i kommunernes rammevilkår.
Når kommunernes sammenlignes, tages der eksempelvis højde for, at der på tværs af kommunerne er stor forskel på, hvilket uddannelsesniveau og hvilken indkomst forældrene til de unge har.
Forhold som vi ved har betydning for, hvorvidt de unge tager en ungdomsuddannelse. På den måde sikrer analysen et mere retvisende sammenligningsgrundlag.
I kapitel 3 gennemgås kort analysens metode, data samt centrale begreber og afgrænsninger. Her
kan man bl.a. se, hvordan de unge klassificeres i forhold til, om de er i gang med en ungdomsuddannelse, har fuldført en ungdomsuddannelse, har afbrudt eller aldrig påbegyndt en ungdomsuddannelse.
I kapitel 4 præsenteres de centrale resultater på landsplan, hvor man bl.a. kan se andelen af unge,
der er i gang med en ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse, og andelen der har fuldført en ungdomsuddannelse fem år efter 9. klasse.
I kapitel 5 og 6 brydes landsresultaterne ned på kommuneniveau, hvor der som nævnt tages højde
for kommunernes rammevilkår. I kapitel 7 gennemføres en kort forløbsanalyse på kommuneniveau,
hvor de samme unge følges over tid. I kapitel 8 sondres der mellem erhvervs- og gymnasiale uddannelser, inden der i kapitel 9 samles op på benchmarkinganalyserne.
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3. Data, metode og afgrænsninger
Analyserne i de kommende kapitler baserer sig på registerdata fra Danmarks Statistik. I dette kapitel beskrives kort de centrale indikatorer, valg og fravalg samt den anvendte metode i analysen.
Flere detaljer kan findes i bilag 3: metode.

3.1 Analysens centrale indikatorer
Analysen fokuserer på overgange til ungdomsuddannelse efter afslutningen af 9. klasse. Ungdomsuddannelser kategoriseres efter Danmarks Statistiks uddannelseshovedgrupper. På hvert
givent statustidspunkt indplaceres hvert individ i én af de fire gensidigt udelukkende kategorier, som
er beskrevet i tabel 3.1.

Tabel 3.1
Statusindikatorer anvendt i analysen
Beskrivelse
Fuldført ungdomsuddannelse

Individet har fuldført en ungdomsuddannelse på statustidspunktet

I gang med ungdomsuddannelse

Individet er i gang med en ungdomsuddannelse på statustidspunktet

Afbrudt en ungdomsuddannelse

Individet har tidligere været i gang med en ungdomsuddannelse, men er ikke i gang
på statustidspunktet

Ej påbegyndt en ungdomsuddannelse

Individet har aldrig påbegyndt en ungdomsuddannelse

Anm.: Se bilag 3 for flere detaljer.

Kategorierne i analysen er hierarkiske således, at en ovenstående kategori trumfer såfremt et individ kan indplaceres i mere end en kategori på et givent statustidspunkt. Eksempelvis er der individer, som har fuldført en ungdomsuddannelse og senere går i gang med ungdomsuddannelse
nummer to. I så fald indgår de i kategorien ’fuldført ungdomsuddannelse’. Der er også individer, der
har afbrudt en ungdomsuddannelse og er i gang med en ny ungdomsuddannelse. I så fald kodes
de til at være i gang med en ungdomsuddannelse.
Statustidspunkter
Analysen fokuserer på to nedslagspunkter, nemlig et og fem år efter afslutningen af 9. klasse. Brugen af henholdsvis et og fem år efter afslutningen af 9. klasse er et praktisk og formidlingsmæssigt
hensyn. Der er reelt tale om et år og tre måneder efter afslutningen af 9. klasse og fem år og tre
måneder efter 9. klasse. Det vil sige, at når der i analysen skrives om et år efter afslutningen af 9.
klasse, er det mere præcist 15 måneder efter afslutningen af 9. klasse. Kodningen følger dermed
normal praksis i analyser på uddannelsesområdet, hvor man indfanger elevernes status tre måneder efter en kvalifikation opnås.
Når ”i gang” med ungdomsuddannelse i denne analyse måles 15 måneder efter 9. klasse er det for
at give plads til, at de unge først tager 10. klasse inden de starter på en ungdomsuddannelse. Statustidspunktet 5 år og tre måneder er valgt for at give plads til at de unge både tager 10. klasse og
ikke går lige igennem ungdomsuddannelsen, som typisk tager to-fire år.
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Tilbageførsel til individets bopælskommune ved afslutningen af 9. klasse
Individerne i analysen indplaceres i den kommune, de havde bopæl i, da de afsluttede 9. klasse og
indgår i denne kommune i samtlige dele af analysen. Således er individer, der eksempelvis er flyttet
til en anden kommune fem år efter afslutningen af 9. klasse, indplaceret i deres bopælskommune
da de afsluttede 9. klasse. Det er særligt relevant at være opmærksom på, når analyserne af ungdomsuddannelsesstatus fem år efter afslutningen af 9. klasse læses, da disse analyser vil indeholde en lidt anden gruppe end den nuværende befolkning i kommunen. Formålet med at lave inddelingen på denne måde er, at kommunerne kan få indblik i, hvordan de elever, der tager 9. klasse
hos dem, klarer sig gennem ungdomsuddannelserne uanset om de bliver boende i kommunen eller
ej.
Forskellige populationer i de forskellige dele af analysen
I de forskellige delanalyser tages der udgangspunkt i afgangsåret for 9. klasse, og der tages i den
forbindelse afsæt i de nyeste afgangsår for hvem, data er tilgængelig. I analysen af ”i gang med
ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse” er der således fokus på de unge, der forlod 9. klasse i
2016, og hvor det så er deres uddannelsesstatus i efteråret 2017, der analyseres. I analysen af
fuldført ungdomsuddannelse fem år efter afslutningen af 9. klasse, er der fokus på den gruppe, der
gik ud af 9. klasse i 2012. Alle individer, der har fuldført 9. klasse i en given årgang, indgår i analysen. Der indgår således elever fra folkeskoler, privatskoler, efterskoler mv. i analyserne.
I udgangspunktet er analyserne i rapporten lavet som punktnedslag for forskellige afgangsårgange
fra 9. klasse og ikke en forløbsundersøgelse. Undtagelsen hertil er i kapitel 4.3 og kapitel 7, hvor
uddannelsesstatus for afgangsårgang 2012 analyseres henholdsvis et og fem år efter 9. klasse.

3.2 Data
Analysen baserer sig på registerdata hos Danmarks Statistik. Afsættet for analysen er elevregistret,
som indeholder alle registrerede hændelser i uddannelsessystemet for hvert individ. Derved er det
muligt at identificere, om og hvornår et individ har fuldført 9. klasse og koble det med individets
efterfølgende færd i ungdomsuddannelsessystemet. Individer, der afslutter 9. klasse, men ikke går i
gang med en ungdomsuddannelse, kan tilsvarende kodes som ’ej påbegyndt’.
I tillæg til uddannelsesdata kobles der en række relevante variable på fra diverse registre. En komplet liste over anvendte variable og registre forefindes i bilag 3: metode.

3.3 Kontrol for rammevilkår via benchmarkingindikator
En del af variationen mellem kommunernes andele, der er i gang med samt fuldfører en ungdomsuddannelse, må forventes at være et resultat af kommunernes rammevilkår. I denne sammenhæng
forstås rammevilkår som forhold, kommunerne opererer under, og som de ikke kan ændre på kort
og mellemlangt sigt.
I denne analyse er befolkningssammensætningen særligt relevant at tage højde for. Således er der
en række karakteristika ved befolkningen, som må forventes at påvirke sandsynligheden for at
overgå til og fuldføre en ungdomsuddannelse, og som kommunerne ikke umiddelbart kan påvirke.
Eksempelvis kan man forvente, at elever, hvis forældre er ressourcestærke, har højere sandsynlighed for at tage en ungdomsuddannelse end elever fra mindre ressourcestærke hjem.
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Forud for hver benchmarkinganalyse præsenteres de inkluderede baggrundsvariable i den konkrete
analyse. Den præcise afgrænsning af de anvendte variable fremgår af bilag 3: metode.
Der præsenteres to benchmarkinganalyser i rapporten, hvor der tages højde for kommunernes
rammevilkår. Det drejer sig om analyser af følgende:
1.
2.

Andel i gang med ungdomsuddannelse et år efter afslutningen af 9. klasse
Andel med fuldført ungdomsuddannelse fem år efter afslutningen af 9. klasse

Fremgangsmåden består konkret af fire trin. Først gennemføres der logistiske regressionsanalyser
for hver af ovenstående afhængige variable for at kontrollere for en række forskellige baggrundsvariable. Der anvendes logistisk regressionsanalyse, da der er tale om kategoriske variable, hvor
1
individet enten er i gruppen eller ikke er.
På baggrund af regressionsanalysen udregnes der forudsagte sandsynligheder for, at hvert individ i
analysen er i gang med en ungdomsuddannelse efter et år/har fuldført en ungdomsuddannelse fem
år efter 9. klasse. Det betyder konkret, at hvert individ på baggrund af vedkommendes karakteristika ud fra de inkluderede variable tilskrives en sandsynlighed mellem 0 og 100 procent for at være i
gang et år efter samt have fuldført fem år efter 9. klasses afslutning.
På det tredje trin aggregeres de forudsagte sandsynligheder til kommuneniveau. De aggregerede
værdier udgør dermed kommunernes forventede andel i gruppen givet kommunens rammevilkår.
På det fjerde og sidste trin udregnes den endelige benchmarkingindikator ved at udregne forskellen
på den forventede andel og den faktiske andel i gruppen. Resultatet er et mål i procentpoint, som er
negativt, hvis kommunens andel er lavere end forventet og positivt, hvis kommunens andel er højere end forventet.
Boks 3.1

Sådan fortolkes benchmarkingindikatoren
Benchmarkingindikatorerne i denne rapport udtrykker forskellen på kommunens faktiske og forventede niveau på den undersøgte indikator.
•

Benchmarkingindikator større end 0: Kommunen har en højere andel end man kunne
forvente i statusindikatoren på baggrund af kommunens rammevilkår. En kommune
med en benchmarkingindikator på 3 har således tre procentpoint flere i gang med en
ungdomsuddannelse end man kunne forvente på baggrund af kommunens rammevilkår.

•

Benchmarkingindikator lig med 0: Kommunen har samme andel, som man kunne forvente på baggrund af kommunens rammevilkår.

•

Benchmarkingindikator mindre end 0: Kommunen har en lavere andel end man kunne
forvente i statusindikatoren på baggrund af kommunens rammevilkår. En kommune
med -3 har således tre procentpoint færre i gang end man kunne forvente på baggrund
af kommunens rammevilkår.

1
I tillæg præsenteres der i bilag 2 for hver kommune en benchmarkinganalyse med kontrol for rammevilkår opdelt på erhvervs- og gymnasiale
uddannelser. Resultaterne heraf indgår ikke i hovedrapporten. Den bagvedliggende metode beskrives i bilag 3.
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4. Overgange til ungdomsuddannelse på landsplan
I det følgende ses nærmere på de unges ungdomsuddannelsesstatus henholdsvis et år og fem år
efter 9. klasse. Der vil i den forbindelse også blive sondret mellem erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

4.1 Uddannelsesstatus et år efter 9. klasse
Figur 4.1 viser, at 85,9 procent af de elever, der afsluttede 9. klasse i 2016, er i gang med en ungdomsuddannelse et år senere (dvs. i efteråret 2017). Det svarer til 58.151 personer. Det fremgår
også, at 12 procent ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse, mens 2,1 procent har afbrudt en
ungdomsuddannelse et år efter afslutningen af 9. klasse.
Figur 4.1
Status for ungdomsuddannelsesaktivitet et år efter 9. klasse (afgangsår 2016)
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Sondres der mellem gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser viser figur 4.2, at 70,2 procent af dem, der afsluttede 9. klasse i 2016, et år senere er i gang med en gymnasial uddannelse,
mens 15,7 procent er i gang med en erhvervsuddannelse.
Figur 4.3 viser, at der samlet set er en stigning på 0,8 procent fra 2013 til 2016 i andelen der er i
gang med en ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse. I samme periode er både andelen, der ikke
har påbegyndt en ungdomsdannelse, og andelen, der har afbrudt en ungdomsuddannelse, et år
efter 9. klasse, i øvrigt faldet med 0,4 procentpoint.
Den samlede udvikling dækker over, at der i perioden er en stigning på 4 procent i andelen, der er i
gang med en gymnasial uddannelse og et fald på 11,3 procent i andelen der er i gang med en
erhvervsuddannelse et år efter 9. klasse. For de gymnasiale uddannelser svarer det til en stigning
på 2,8 procentpoint, mens faldet er på 2 procentpoint for erhvervsuddannelserne.
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Figur 4.2

Figur 4.3

Andel i gang med erhvervs- eller gymnasial uddannelse et år efter 9. klasse (afgangsår 2016)
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Anm.: Summen af søjlerne for GYM og EUD svarer til den samlede andel, der er i gang efter et år og som fremgår af fig. 4.1.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Der er flere mulige forklaringer på faldet i andelen, der er i gang med en erhvervsuddannelse et år
efter 9. klasse. En mulighed er de ændringer, der skete i forbindelse med reformen af erhvervsuddannelserne i 2015. Det kan for eksempel være, at indførelsen af karakterkrav har holdt nogen ude
af erhvervsuddannelserne. Ligeledes kan det være, at nogle unge har udskudt deres påbegyndelse
af erhvervsuddannelsen til der var et bedre indblik i reformens konsekvenser. Derudover kan en del
af faldet muligvis forklares af, at nogle unge, der tidligere ville have påbegyndt en erhvervsuddannelse, i stedet er søgt i retning af de gymnasiale uddannelser. Endeligt kan man ikke udelukke, at
muligheden for at få ufaglært arbejde er større i 2016 end i 2013, hvilket kan have sporet flere i
retning af arbejdsmarkedet efter 9./10. klasse på bekostning af erhvervsuddannelserne.

4.2 Uddannelsesstatus fem år efter 9. klasse
Det er naturligvis vigtigt, at de unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Men det er i høj
grad også vigtigt, at de fuldfører en ungdomsuddannelse. For at kunne vurdere om de unge fuldfører en ungdomsuddannelse, ses der på status fem år efter 9. klasse. Det betyder, at det er nødvendigt at gå tilbage og se på dem, der forlod 9. klasse i 2012. Der er således ikke tale om de nyeste
afgangsårgange, men til gengæld får man viden om, hvordan det rent faktisk gik de unge.
Figur 4.4 viser, at 71,6 procent af dem, der afsluttede 9. klasse i 2012, har fuldført en ungdomsuddannelse fem år senere. Det svarer til 47.805 personer. Til sammenligning er 10 procent i gang
med en ungdomsuddannelse, mens 12,3 procent har afbrudt en ungdomsuddannelse og ikke er i
gang med en ny på statustidspunktet. Endelig har 6,1 procent aldrig påbegyndt en ungdomsuddannelse.
Figur 4.5 viser udviklingen i andelen af afgangsårgangene, der har de forskellige former for uddannelsesstatus fem år efter afslutningen af 9. klasse. Samlet set er andelen, der har fuldført en ungdomsuddannelse, steget med 1,9 procent fra afgangsårgang 2009-2012. Andelen af en afgangsårgang, der er i gang med en ungdomsuddannelse fem år efter 9. klasse, er faldet med 22,5 procent,
mens der er en stigning på 15 procent for andelen, der ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse.
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Endelig er der en stigning på 7 procent i andelen af unge, der har afbrudt en ungdomsuddannelse
og ikke er i gang med en anden ungdomsuddannelse på statustidspunktet.

Figur 4.4

Figur 4.5

Status for ungdomsuddannelsesaktivitet fem år
efter afslutningen af 9. klasse (afgangsår 2012)

Status for ungdomsuddannelsesaktivitet fem år
efter afslutningen af 9. klasse (afgangsår 20092012)
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Figur 4.5 ovenfor viser som nævnt den procentvise udvikling i statusindikatorerne, hvor der er nogle
markante udviklingstendenser. Med henblik på at perspektivere disse udviklingstendenser ses i
tabel 4.1 udviklingen i procentpoint for de enkelte statusindikatorer fra afgangsårgang 2009 til afgangsår 2012.
Tabel 4.1
Udvikling i statusindikatorer fem år efter fuldført 9. klasse (afgangsår 2009-12)
Ændring fra 2009
til 2012 i procentpoint

2009

2010

2011

2012

Fuldført UU

70,3

72,1

71,6

71,6

1,3

I gang med UU

12,9

11,1

10,6

10,0

-2,9

Afbrudt UU

11,5

12,2

12,3

12,3

0,8

5,3

4,7

5,5

6,1

0,8

Ej påbegyndt UU

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Selvom der måske ikke umiddelbart ser ud til at være tale om store forskydninger, når der ses på
udviklingen i procentpoint fremfor procent, er det vigtigt at være opmærksom på, at en udvikling på
eksempelvis to procentpoint er en relativ stor ændring på uddannelsesområdet. De langsigtede
nationale målsætninger på uddannelsesområdet illustrerer også, at man ikke kan forvente, at uddannelsesmønstrene ændrer sig markant over få år. De unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, må formodes at være vanskelige at flytte og det er således ikke ligetil at ændre på
andelen af unge, der fuldfører ungdomsuddannelser. Men kan man bare flytte nogle af dem, så de
får gennemført en ungdomsuddannelse, vil det gøre en betydelig forskel for både de unge selv, det
lokale arbejdsmarked og for samfundsøkonomien.
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Sondring mellem gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelse
For at få et bedre indblik i hvad der ligger bag de overordnede tal for uddannelsesstatus fem år
efter 9. klasse, er det igen relevant at sondre mellem gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.
Figur 4.6 viser, at der er en betydelig større andel af de unge fra afgangsår 2012, der har fuldført en
gymnasial uddannelse end en erhvervsuddannelse fem år efter 9. klasse. Således har 62,1 procent
fuldført en gymnasial uddannelse, mens 9,4 procent har fuldført en erhvervsuddannelse. Samtidig
er 8,3 procent af årgangen i gang med en erhvervsuddannelse og 8 procent har afbrudt en erhvervsuddannelse, mens de tilsvarende tal er 1,6 og 4,3 procent for gymnasiale uddannelser.
Figur 4.7 viser endvidere, at der er et kraftigt procentuelt fald i andelen, der har fuldført en erhvervsuddannelse fra afgangsårgang 2009 til afgangsårgang 2012.
Figur 4.6

Figur 4.7

Status for erhvervs- og gymnasial uddannelsesaktivitet fem år efter afslutningen af 9. klasse (afgangsår 2012)

Fuldført erhvervs- eller gymnasial uddannelse fem
år efter afslutningen af 9. klasse (afgangsår 20092012)
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Anm.: Søjlerne i figur 4.6 udtrykker andelen ud af hele årgangen. Figuren summerer ikke til 100, idet kategorien ’ej påbegyndt’ ikke
indgår. De præcise tal fremgår også af tabel 4.2.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Det store procentvise fald i andelen, der har fuldført en erhvervsuddannelse fem år efter 9. klasse,
giver anledning til at dykke mere ned i baggrunden herfor. I den forbindelse er det igen nyttigt at se
på udviklingen i procentpoint fremfor procent. Tabel 4.2 viser ændringer i procentpoint fra afgangsår 2009 til 2012, idet der samtidig sondres mellem gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.
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Tabel 4.2
Udvikling i statusindikatorer fem år efter fuldført 9. klasse (afgangsår 2009-12)
2009

2010

2011

2012

Ændring fra 2009 til
2012 i procentpoint

Fuldført - GYM

57,9

61,1

61,3

62,1

4,2

Fuldført - EUD

12,2

10,8

10,1

9,4

-2,8

I gang – GYM

1,9

1,7

1,7

1,6

-0,3

I gang – EUD

11

9,3

8,8

8,3

-2,7

Afbrudt – GYM

3,5

4,1

4,3

4,3

0,8

Afbrudt – EUD

8,0

8,1

8,0

8,0

0,0

Ej påbegyndt
I alt

5,3

4,7

5,5

6,1

0,8

99,8

99,8

99,7

99,8

0,00

Anm.: ’I alt’ summerer ikke til 100 pga. afrundinger samt en lille andel, som er tilknyttet til en ungdomsuddannelse, som ikke er en
erhvervs- eller gymnasial uddannelse.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Det fremgår af tabellen, at faldet i fuldført erhvervsuddannelse mere end modsvares af en stigning i
andelen, der har fuldført en gymnasial uddannelse. Samtidig er der et fald i andelen, der er i gang
med en erhvervs- eller gymnasial uddannelse fem år efter 9. klasse, mens der er en stigning i andelen, der har afbrudt en gymnasial uddannelse. Endelig er andelen, der aldrig har påbegyndt en
ungdomsuddannelse fem år efter 9. klasse, steget med 0,8 procentpoint fra afgangsår 2009 til
2012.

4.3 Forløbsanalyse: Hvor er afgangsårgang 2012 fem år senere?
I det hidtidige har omdrejningspunktet været status for forskellige afgangsårgange. Det vil sige, at
det i det ovenstående ikke er den samme population, der følges over tid. Samtidig er de centrale
indikatorer opgjort efter hvor store andele af hele afgangsårgangen, der har de forskellige uddannelsesstatusser.
I det følgende skifter vi fokus og gennemfører en forløbsanalyse, hvor de samme individer følges
over tid. Helt konkret ser vi på, hvad de unge, der gik i gang med en erhvervsuddannelse eller en
gymnasial uddannelse senest et år efter de afsluttede 9. klasse i 2012, har opnået i uddannelsessystemet fem år efter 9. klasse. Det er altså udelukkende dem, der gik ud af 9. klasse i 2012 og
senest i efteråret 2013 var i gang med eller havde været i gang med en erhvervs- eller gymnasial
uddannelse, der udgør populationen - og ikke hele årgangen.
Ser vi først på dem der startede på en erhvervsuddannelse inden for et år efter de afsluttede 9.
klasse, viser tabel 4.3, at 38,1 procent af dem havde fuldført en erhvervsuddannelse fem år efter 9.
klasse. Herudover er 23,1 procent af dem stadig i gang med en erhvervsuddannelse – enten den
de påbegyndte eller en anden erhvervsuddannelse. Samtidig har hele 26,5 procent af gruppen
afbrudt deres erhvervsuddannelse uden at være i gang med eller have gennemført en anden ungdomsuddannelse fem år efter 9. klasse.
Det ses også, at 10 procent af dem, der startede på en erhvervsuddannelse, skiftede uddannelsesretning og enten har fuldført eller er i gang med en gymnasial uddannelse. Hertil kommer, at ca. 2
procent er skiftet til en gymnasial uddannelse og efterfølgende har afbrudt denne.

13

Vendes blikket mod dem, der startede på en gymnasial uddannelse, er billedet mere entydigt. Hele
88,6 procent i denne gruppe har fuldført deres gymnasiale uddannelse fem år efter afslutningen af
9. klasse. Herudover har 5,3 procent afbrudt deres gymnasiale uddannelse. Ikke overraskende er
det relativt få af dem, der startede en gymnasial uddannelse, der har skiftet retning til en erhvervsuddannelse.

Tabel 4.3
Status fem år efter afslutningen af 9. klasse for unge opdelt efter, om de efter et år er eller har været i gang
med en erhvervs- eller gymnasial uddannelse (afgangsår 2012)
I gang med følgende ungdomsuddannelse senest et år efter 9. klasse
Status fem år efter 9. klasse

Erhvervsuddannelse (pct.)

Gymnasial uddannelse (pct.)

38,1

1,2

Fuldført GYM

7,6

88,6

I gang EUD

23,1

2,4

I gang GYM

2,5

1,0

Afbrudt EUD

26,5

1,3

Afbrudt GYM

2,0

5,3

I alt

99,8

99,8

Fuldført EUD

Anm.: De unge er indplaceret i den uddannelsesgruppe, de er i gang med et år efter afslutningen af 9. klasse. Unge, der ikke er i
gang efter et år, men var i gang efter tre måneder, er indplaceret i den uddannelsesgruppe, de var i gang med efter tre måneder. Tabellen læses således, at 38,1 procent af dem, der senest et år efter 9. klasse var i gang med en erhvervsuddannelse, havde fuldført en erhvervsuddannelse fem år efter 9. klasse og så fremdeles.
’I alt’ summerer ikke til 100 pga. afrundinger samt en lille andel, som er tilknyttet en ungdomsuddannelse, som ikke er en erhvervs- eller gymnasial uddannelse.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Det kan afslutningsvist nævnes, at en lignende forløbsanalyse for dem der afsluttede 9. klasse i
2009, og gik i gang med en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse senest et år efter, stort
set viser samme mønster.
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5. Kommuneopdelte resultater: I gang med en
ungdomsuddannelse
For kommunerne er det i høj grad relevant at forholde sig til andelen af unge, der er i gang med en
ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse. Denne indikator afspejler således i vid udstrækning, hvor
gode kommunerne har været til at forberede de unge og gøre dem klar til at komme i gang med en
ungdomsuddannelse.
Boks 5.1
Find din kommunes nøgletal
•

I bilag 1: Sådan placerer din kommune sig er der én side for hver kommune, hvor den enkelte kommune
kan se de væsentligste resultater for egen kommune.

•

I bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal er der en række kommunefordelte tabeller, hvor de centrale nøgletal, der indgår i analysen, kan ses for de forskellige kommuner.

Figur 5.1 viser, at der er relativ stor variation på tværs af kommunerne i andelen af unge, der er i
gang med en ungdomsuddannelse et år efter afslutningen af 9. klasse (afgangsårgang 2016). Den
laveste andel er på 76 procent og den højeste andel på 94,6 procent. Samlet set er 57 af kommunerne placeret under landsgennemsnittet og 41 er placeret over gennemsnittet.
Figur 5.2 viser udviklingen fra afgangsårgang 2013-2016. Det største fald er på -8,3 procentpoint
og den største stigning er på 9,9 procentpoint. 20 kommuner ligger mere end tre procentpoint dårligere end landsgennemsnittet, imens 14 kommuner er mere end tre procentpoint bedre end den
gennemsnitlige udvikling. Ser man på udviklingen fra år til år i perioden, er det ikke usædvanligt, at
kommuner går lidt frem det ene år og lidt tilbage året efter. På tværs af kommuner er der dog kun få
ekstreme udsving fra år til år. Tallene for de enkelte kommuner fremgår af bilag 2: kommunespecifikke nøgletal.
Figur 5.1

Figur 5.2

I gang med en ungdomsuddannelse et år efter 9.
klasse (afgangsår 2016)

I gang med en ungdomsuddannelse et år efter 9.
klasse. Udvikling fra afgangsårgang 2013-2016.
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Anm.: Hver søjle repræsenterer en kommune. Den røde linje udtrykker landsgennemsnittet (vægtet).
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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5.1 Benchmarkinganalyse med kontrol for rammevilkår
En del af forskellene, der er illustreret i figurerne ovenfor, kan forklares af forskelle i kommunernes
rammevilkår. Således er der en række faktorer, der øger eller mindsker sandsynligheden for, at de
unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse, og som er udenfor kommunernes indflydelse på
kort og mellemlang sigt. Det knytter sig eksempelvis til forældrenes uddannelses- og indkomstniveau.
Med henblik på at lave en mere retvisende benchmarkinganalyse af kommunernes andele af unge,
der er i gang med en ungdomsuddannelse et år efter afslutningen af 9. klasse, tages der højde for
en række relevante rammevilkår. Det gøres som beskrevet i kapitel 3 via en logistisk regressionsanalyse. I tabel 5.1 præsenteres de inkluderede rammevilkårsvariable, som i øvrigt også er stati2
stisk signifikante og robuste for afgangsårgangene i perioden 2013 til 2015 .
Tabel 5.1
Inkluderede rammevilkår i benchmarkinganalysen
Variabe

Retning

Køn (kvinder ift. mænd)

Positivt

Alder

Negativt

Indvandrer (ift. dansk herkomst)

Negativt

Efterkommer (ift. dansk herkomst)

Positivt

Familietype (par ift. andre former)
Børn og placering i børneflok

Positivt
Blandet – se tekst

Fars og mors indkomst
Fars og mors arbejdsmarkedsstatus (ledig eller uden for AM ift. andre grupper)
Fars og mors højest fuldførte uddannelse

Positivt
Negativt
Positivt

Skolens andel af indvandrere og efterkommere

Negativt

Afstand fra sognemidtpunkt til nærmeste erhvervsuddannelse

Negativt

Afstand fra sognemidtpunkt til nærmeste gymnasiale uddannelse

Negativt

Anm.: Se bilag 3: metode for en mere detaljeret variabelbeskrivelse samt regressionstabeller. Variablene er statistisk signifikante på
0,05-niveau med undtagelse af afstanden til nærmeste erhvervsuddannelse, som dog er signifikant på 0,10-niveau.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

I regressionsanalysen indgår alle variable samtidig, hvilket indebærer, at de beskrevne retninger
udtrykker variablens betydning, når de øvrige variable holdes konstant. Det er eksempelvis relevant
for efterkommere. Generelt er der en mindre andel af efterkommere end unge med etnisk dansk
herkomst, der er i gang med en ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse. Men hvis man sammenligner efterkommere og unge med etnisk dansk herkomst, som er ens på de øvrige baggrundsvariable, klarer efterkommerne sig faktisk bedre i forhold til at være i gang med en ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse.
Angående børn og placering i børneflokken er resultaterne blandet således, at sammenlignet med
at være enebarn, er der ingen væsentlig forskel på at være barn i en familie med maksimum fire
børn. Til gengæld har børn fra familier med mere end fire børn signifikant lavere sandsynlighed for
at være i gang med en ungdomsuddannelse efter et år.

2

Eneste undtagelser er indvandrer og afstanden fra sognemidtpunkt til nærmeste gymnasium, som ikke er signifikant for alle årgangene.
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Forældrekarakteristika har de forventede sammenhænge i analysen: Højere indkomst og uddannelse samt tilknytning til arbejdsmarkedet har alt andet lige en positiv sammenhæng med børnenes
sandsynlighed for at være i gang med en ungdomsuddannelse et år efter afslutningen af 9. klasse.
Analysen viser, at afstande over 15 kilometer fra midtpunktet i det sogn, hvor den unge bor til nærmeste erhvervs- og gymnasiale uddannelse har en svag negativ sammenhæng med at være i gang
med en ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse. Omvendt er der ingen signifikant forskel på at
have 5-15 km. sammenlignet med at have 0-5 km. til nærmeste erhvervs- eller gymnasiale uddannelse. Selvom et mere præcist afstandsmål ville være ønskværdigt, så kan denne analyse indikere,
at store afstande alt andet lige mindsker sandsynligheden for at komme i gang. Samtidig er det dog
væsentligt at understrege, at køn, etnisk herkomst og forældrekarakteristika substantielt set betyder
markant mere for sandsynligheden for at være i gang med en ungdomsuddannelse efter et år.
Såfremt afstandsvariablene ikke indgik i benchmarket, ville kun to ud af de 20 kommuner, der indgår i top/bund 10 blive byttet ud med to andre kommuner, hvilket illustrerer den relativt lille betydning af afstandsvariablene.
Endelig viser analysen, at unge, der har gået på skoler, hvor andelen af indvandrere og efterkommere er højere end 20 procent, har statistisk signifikant lavere sandsynlighed for at være i gang
med en ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse. Samtidig er der ikke væsentlig forskel på, om
skolens andel af indvandrere og efterkommere er mellem 0-10 procent eller mellem 10-20 procent.
Figur 5.3 viser hvordan kommunerne placerer sig, når man ser på forskellen mellem kommunens
faktisk andel, der er i gang med en ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse, og den forventede
andel givet kommunens rammevilkår. De kommuner, der indgår i 1. kvintil, har således den laveste
andel af unge i gang med en ungdomsuddannelse i forhold til hvad man kunne forvente på bag3
grund af kommunernes rammevilkår.

3

Bagvedliggende analyser viser, at der er en meget svag sammenhæng mellem kommunernes andel af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse og andelen af unge, der er i gang med en STU et år efter 9. klasse. De fem kommuner med højeste andele i gang af unge,
der er i gang med STU, er i øvrigt fra 1., 2., 4. og 5. kvintil i benchmarkindikatoren. Indikationen heraf er, at kommunernes placering i benchmarket
ikke i udgangspunktet er udtryk for, hvor mange unge, der tager en STU i kommunerne.
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Figur 5.3
Andel af unge i gang med en ungdomsuddannelse et år efter afslutningen af 9. klasse ift. forventet (afgangsårgang 2016)

Anm.: 1. kvintil dækker over den 1/5 af kommunerne, der har den laveste benchmarkingindikator og dermed de kommuner, der har
den laveste andel unge i gang med en ungdomsuddannelse et år efter afslutningen af 9. klasse i forhold til, hvad man kunne
forvente på baggrund af kommunens rammevilkår. 5. kvintil dækker over den 1/5 med den højeste benchmarkingindikator og
dermed de kommuner, der har den højeste andel af unge i gang med en ungdomsuddannelse et år efter afslutning af 9. klasse i forhold til hvad man kunne forvente på baggrund af kommunens rammevilkår.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Figur 5.4 nedenfor præsenterer de ti kommuner med de laveste og de ti kommuner med de højeste
andele af unge i gang med en ungdomsuddannelse i forhold til hvad man kunne forvente på baggrund af kommunernes rammevilkår. For eksempel viser figuren, at andelen af unge, der i gang
med en ungdomsuddannelse i Odsherred kommune, er 5,7 procentpoint lavere end hvad man
kunne forvente, når man tager højde for rammevilkår.
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For de ti kommuner med den laveste andel i forhold til hvad man kunne forvente, var der i gennemsnit 4,7 procentpoint færre, der var i gang med en ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse end
forventet på baggrund af deres rammevilkår. På den anden side var der i gennemsnit 4,4 procentpoint flere i gang med en ungdomsuddannelse end forventet i de ti kommuner med højeste benchmarkingindikator.

Figur 5.4
De ti kommuner med højeste og laveste andel unge i gang med ungdomsuddannelse ift. forventet et år efter afslutningen af 9. klasse (afgangsår 2016)
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

I bilag 2: kommunespecifikke nøgletal, kan man finde de faktiske og forventede andele af unge, der
er i gang med en ungdomsuddannelse et år efter afslutningen af 9. klasse for alle kommuner.
Afslutningsvist kan det nævnes, at man kan diskutere om omfanget af privatskoleelever er et rammevilkår. Det indgår ikke som rammevilkår i denne analyse, da der kan argumenteres for, at kommunerne gennem bl.a. deres indsats og via tilpasninger i institutionsstrukturen på folkeskoleområdet har indflydelse på omfanget af privatskoleelever.
For en god ordens skyld er der dog undersøgt, i hvilken grad kommunernes indbyrdes placering på
benchmarkingindikatoren skyldes forskelle i omfanget af privatskoleelever. Det er ikke tilfældet.
Hvis man inkluderer information om, hvorvidt eleven har afsluttet 9. klasse på en privatskole i analysen, er der blot fem kommuner, som rykker mere end fem pladser, og det største ryk er på 9
pladser (fra nummer 46 til 55). Det generelle billede er, at kommunernes placering ændrer sig med
0-3 pladser, hvis privatskole-variablen medtages som rammevilkår. Der er kun én kommune, som
rykker ud af top 10, mens ingen kommuner rykker ud af bund 10. For mange kommuner ændrer
deres placering sig slet ikke. Det kan således konstateres, at omfanget af privatskoleelever ikke har
den store betydning for kommunernes indbyrdes placering.
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5.2 Betydning af udvalgte risikomarkører
Udover rammevilkårerne er der en række andre forhold, der kan hænge sammen med, om de unge
kommer i gang med en ungdomsuddannelse eller ej. For at hjælpe kommunerne med at identificere
unge, der er i risiko for ikke at komme i gang med en ungdomsuddannelse, undersøges i dette
afsnit en række udvalgte risikomarkører.
Det er vigtigt at understrege, at betydningen af de enkelte risikomarkører undersøges, samtidig
med at de tidligere nævnte rammevilkår holdes konstante. Resultaterne nedenfor er således udtryk
for, hvad hver enkelt risikomarkør gør for sandsynligheden for at være i gang med en ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse, når de tidligere nævnte rammevilkår og de øvrige risikomarkører
holdes konstante.
Betydningen af de udvalgte risikomarkører præsenteres i figur 5.5. Helt overordnet er de enkelte
risikomarkører ikke så overraskende. Men dels giver figuren viden om, hvor meget de enkelte risikomarkører betyder i forhold til hinanden, og samtidig kan de enkelte kommuner med fordel forholde sig til disse risikomarkører.
Det er samtidig vigtigt at understrege, at risikomarkørerne har forskellige implikationer i forhold til,
hvordan kommunerne med fordel kan handle på dem. For nogle af risikomarkørerne kan kommunerne således styrke indsatsen for at sikre, at de unge ikke har disse risikomarkører. Det gælder
eksempelvis karakterer og trivsel.
For andre risikomarkører handler det mere om at opspore de unge, der har risikomarkørerne, med
henblik på at gøre en særlig indsats for, at også disse unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Det gælder for eksempel unge, der har modtaget en forebyggende foranstaltning. Budskabet er ikke, at man som kommune skal undlade at give de unge en social indsats, hvis der er
behov for det. Men man kan med fordel være opmærksom på, hvordan man kan give disse unge
en særlig hjælp for at komme i gang med en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.
Resultaterne skal for hver risikomarkør ses i relation til en såkaldt referencegruppe, hvis værdi er
sat til 0. Eksempelvis skal resultatet for karaktergennemsnittet 2-4 fortolkes som forskellen i sandsynlighed for at komme i gang med en ungdomsuddannelse for elever med gennemsnitskarakteren
2-4 i forhold til gennemsnittet 4-7 (referencen) i 9. klasses afgangsprøven.
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Figur 5.5
Sammenhæng mellem udvalgte risikomarkører og sandsynligheden for at være i gang med en ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse

Anm.: Estimaterne i figuren er udregnet på baggrund af en logistisk regressionsanalyse med de samme variable som i benchmarkinganalysen samt de nævnte variable ovenfor. Hvis en person både har modtaget en forebyggelig foranstaltning og været
anbragt, er vedkommende indplaceret som anbragt. Se bilag 3 for yderligere detaljer.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Samlet set viser figuren, at:
•

Elever med et karaktergennemsnit fra 9. klasses afgangseksamen mellem 2 og 4, har ca.
12 procentpoint lavere sandsynlighed for at være i gang med en ungdomsuddannelse et
4
år efter 9. klasse end elever med et gennemsnit imellem 4 og 7.

•

Elever, der har en samlet trivsel under 2,5 på en skala fra 0-5 i gennemsnit i løbet af udskolingen, har 4 procentpoint lavere sandsynlighed for at være i gang med en ungdomsuddannelse et år efter afslutningen af 9. klasse end elever med en trivsel over 2,5.

•

Elever, der har gået på små skoler, er mindre tilbøjelige til at være i gang med en ungdomsuddannelse et år efter afslutningen af 9. klasse.

•

Unge, der har modtaget en forebyggende foranstaltning i løbet af deres liv, er 10 procentpoint mindre tilbøjelige til at være i gang med en ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse.
Unge, der har været anbragt udenfor hjemmet på et tidspunkt i perioden 2011-2016, har
ca. 13 procentpoint lavere sandsynlighed for at være i gang med en ungdomsuddannelse
et år efter 9. klasse.

•

Elever, der modtager specialundervisning eller går i specialklasser på et tidspunkt i løbet
af udskolingen, har i gennemsnit ca. 12 procentpoint mindre sandsynlighed for at være i
gang med en ungdomsuddannelse et år efter afslutningen af 9. klasse.

4

Elever med gennemsnit over 7 er mere tilbøjelige til at være i gang med en ungdomsuddannelse end elever med gennemsnit på 4-7 imens elever
uden gennemsnit eller med gennemsnit under 2 har markant lavere sandsynlighed for at være i gang med en ungdomsuddannelse et år efter 9.
klasse, jf. bilag 3.
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6. Kommuneopdelte resultater: Fuldført
ungdomsuddannelse
Hvor forudgående kapitel fokuserede på, i hvilken grad de unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse, er omdrejningspunktet for dette kapitel, i hvilken grad de unge i kommunerne har fuldført en ungdomsuddannelse fem år efter afslutningen af 9. klasse.
Som beskrevet i kapitel 3, tilbageføres de unge til den kommune, de boede i, da de afsluttede 9.
klasse. Figurerne nedenfor afspejler dermed ikke andelen af kommunernes nuværende unge, der
har fuldført en ungdomsuddannelse. I stedet kan analyserne ses som udtryk for, i hvilken grad de
unge, der afslutter 9. klasse i en given kommune, er lykkedes med at fuldføre en ungdomsuddannelse fem år senere.
Der er næppe tvivl om, at kommunernes indsats i folkeskolen har stor betydning for, hvor stor en
andel af kommunens elever, der ender med at fuldføre en ungdomsuddannelse. Samtidig er det
naturligvis vigtigt at være opmærksom på, at ungdomsuddannelsesinstitutionernes indsats og eksempelvis omfanget af praktikpladser på erhvervsuddannelsesområdet også har stor betydning for,
hvor mange der fuldfører en ungdomsuddannelse. Under alle omstændigheder er det dog relevant
for de enkelte kommuner at vide, hvilken andel af de unge, der afslutter 9. klasse, der fuldfører en
ungdomsuddannelse.
For de centrale resultater for den enkelte kommune henvises til bilag 1: Sådan placerer din kommune sig, ligesom bilag 2 indeholder de relevante kommunespecifikke nøgletal.
Det fremgår af figur 6.1, at der er en spredning fra 61,5 procent til 87,3 procent i andelen af kommunernes unge, der har fuldført en ungdomsuddannelse fem år efter afslutningen af 9. klasse.
Afstanden fra de laveste til de højeste andele er højere end tilfældet var med hensyn til andelen af
kommunernes unge, der var i gang med en ungdomsuddannelse et år efter afslutningen af 9. klasse.
Figur 6.2 viser, at 38 kommuner har en lavere andel af unge, der har fuldført en ungdomsuddannelse fem år efter afslutningen af 9. klasse i 2012 end tilfældet var i 2009. Samtidig har 57 kommuner
en højere andel.
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Figur 6.1

Figur 6.2

Fuldført en ungdomsuddannelse fem år efter 9.
klasse (afgangsår 2012)

Fuldført en ungdomsuddannelse fem år efter 9.
klasse. Udvikling fra afgangsårgang 2009-2012.
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Anm.: Hver søjle repræsenterer en kommune. Den røde linje udtrykker landsgennemsnittet (vægtet).
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Figur 6.3 viser, hvordan spredningen er mellem kommunerne i forhold til alle de forskellige statusindikatorer. Figuren aflæses således, at boksen indeholder den midterste halvdel af kommunerne,
prikken udgør gennemsnittet og stregen afgrænser maksimum og minimum på hver statusindikator.
Figur 6.3
Status for ungdomsuddannelse fem år efter afslutningen af 9. klasse opdelt på kommuner (afgangsår 2012)
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Anm.: Læsø, Ærø, Samsø og Fanø indgår ikke i figuren.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6.1 Benchmarkinganalyse med kontrol for rammevilkår
Ligesom for andelen i gang med en ungdomsuddannelse, må også en del af forskellene mellem
kommunerne i andelen af unge, der har fuldført en ungdomsuddannelse fem år efter afslutningen af
9. klasse, forventes at være et udtryk for forskelle i kommunernes rammevilkår. Derfor foretages
også her en kontrol for kommunernes rammevilkår.
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I tabel 6.1 præsenteres de inkluderede rammevilkårsvariable, som i øvrigt også er statistisk signifikante og robuste for alle afgangsårgangene i perioden 2009 til 2012.
Tabel 6.1
Inkluderede rammevilkår i benchmarkinganalysen af fuldført ungdomsuddannelse fem år efter 9. klasse
Variabel
Køn (kvinder ift. mænd)

Retning
Positivt

Alder

Negativt

Indvandrer (ikke-vestlige ift. dansk herkomst)

Blandet

Efterkommer (ift. dansk herkomst)

Positivt

Familietype (par ift. andre former)

Positivt

Børn og placering i børneflok
Fars og mors indkomst
Fars og mors arbejdsmarkedsstatus (ledig eller uden for AM ift. andre grupper)
Fars og mors højest fuldførte uddannelse
Skolens andel af indvandrere og efterkommere

Blandet – se tekst
Positivt
Negativt
Positivt
Negativt

Afstand fra sognemidtpunkt til nærmeste erhvervsuddannelse
Afstand fra sognemidtpunkt til nærmeste gymnasiale uddannelse

Negativt

Anm.: Se bilag 3: metode for en mere detaljeret variabelbeskrivelse samt regressionstabeller. Forskelle ift. resultaterne for i gang
efter et år (kapitel 5.1): Indvandrere – der er ikke en negativ sammenhæng i denne model, når der tages højde for de øvrige
rammevilkår. Der er dog fortsat den samme bivariate sammenhæng som beskrevet i kapitel 5.1. Der er en signifikant negativ
sammenhæng for ældste barn i børneflok; der er ingen signifikant sammenhæng med afstand til nærmeste erhvervsuddannelse.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

De inkluderede variable er de samme som indgik i benchmarkinganalysen af i gang med ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse og vender med få undtagelser (jf. anmærkningen under tabellen) i
samme retning om end koefficienternes størrelse varierer. Der henvises til kapitel 5.1 for en uddybende fortolkning af resultaterne og bilag 3 for detaljerede resultater.
I figur 6.4 nedenfor er kommunerne inddelt efter, i hvilken grad den faktiske andel af unge, der har
fuldført en ungdomsuddannelse fem år efter afslutningen af 9. klasse, er højere eller lavere end
man kunne forvente på baggrund af kommunens rammevilkår.
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Figur 6.4
Danmarkskort med fuldført ungdomsuddannelse fem år efter afslutningen af 9. klasse (afgangsår 2012)

Anm.: 1. kvintil dækker over den 1/5 af kommunerne, der har den laveste benchmarkingindikator og dermed de kommuner, der har
den laveste andel unge i gang med en ungdomsuddannelse et år efter afslutningen af 9. klasse i forhold til, hvad man kunne
forvente på baggrund af kommunens rammevilkår. 5. kvintil dækker over den 1/5 med den højeste benchmarkingindikator og
dermed de kommuner, der har den højeste andel af unge i gang med en ungdomsuddannelse et år efter afslutning af 9. klasse i forhold til hvad man kunne forvente på baggrund af kommunens rammevilkår.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Som det fremgår af kortet, er der en tendens til, at mange jyske kommuner har en højere andel, der
har fuldført en ungdomsuddannelse fem år efter 9. klasse, end man kunne forvente på baggrund af
kommunernes rammevilkår. Det omvendte er tilfældet for særligt de sjællandske kommuner. Det er
vanskeligt at sige, hvad der præcist kan forklare dette. Det kan være et udtryk for reale forskelle i,
hvor mange unge, som afslutter folkeskolen i kommunerne, der fuldfører en ungdomsuddannelse
fem år senere i forhold til hvad man kunne forvente. Det kan både skyldes forhold, kommunerne
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selv kontrollerer, men kan også være udtryk for, at de unge i nogle kommuner systematisk er langsommere end i andre kommuner på grund af for eksempel flere muligheder for alternativ beskæftigelse. Det kan til en vis grad muligvis også være udtryk for, at den opstillede model ikke indfanger
alle de relevante rammevilkår, som hænger sammen med det forventede niveau for fuldførelse af
ungdomsuddannelser i kommunerne.
På baggrund af analysen præsenteres i figur 6.5 nedenfor de ti kommuner med de højeste og laveste andele af unge, der har fuldført en ungdomsuddannelse fem år efter 9. klasse i forhold til, hvad
man kunne forvente på baggrund af kommunernes rammevilkår.

Figur 6.5
De ti kommuner med højeste og laveste benchmarkingscorer – fuldført ungdomsuddannelse fem år efter
afslutningen af 9. klasse (afgangsår 2012)
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Anm.: Se bilag 3 for komplet model.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Hver kommunes benchmarkingindikator kan findes i bilag 2: kommunespecifikke nøgletal.
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7. Forløbsanalyse for afgangsårgang 2012 på
kommuneniveau
I kapitel 4.3 så vi på landsplan, hvor de unge, der enten var i gang med en erhvervs- eller gymnasial uddannelse senest et år efter de afsluttede 9. klasse i 2012 var fem år senere. I dette kapitel
zoomes der igen ind på afgangsårgang 2012, men denne gang præsenteres en forløbsanalyse på
kommuneniveau. Nedenfor følger således en forløbsanalyse, hvor afgangsårgang 2012 følges med
nedslag et og fem år efter afslutningen af 9. klasse og hvor resultaterne præsenteres kommuneopdelt.
Figur 7.1 viser sammenhængen mellem andelen af kommunernes unge fra afgangsårgang 2012,
der er i gang med en ungdomsuddannelse et år efter afslutningen af 9. klasse og andelen af samme gruppe, der har fuldført en ungdomsuddannelse fem år efter afslutningen af 9. klasse. Som
forventet er der en stærk sammenhæng. Kommuner, hvor en højere andel af de unge er i gang
med en ungdomsuddannelse et år efter afslutningen af 9. klasse, har også en højere andel, der har
fuldført en ungdomsuddannelse fem år senere.
Det er dog også bemærkelsesværdigt, at sammenhængen ikke er perfekt. I gennemsnit er andelen
af unge på kommuneniveau, der har fuldført en ungdomsuddannelse fem år efter afslutningen af 9.
klasse 6,9 procentpoint lavere end andelen af samme gruppe, der var i gang med en ungdomsuddannelse et år efter afslutningen af 9. klasse. Går man mere i dybden med figur 7.1, fremstår forskellene tydeligere.

Figur 7.1

Figur 7.2

Sammenhængen mellem kommunernes andel af
unge i gang med UU et år efter og fuldførte ungdomsuddannelser fem år efter 9. klasse (afgangsår
2012)

Forskellen i kommunernes andel af unge i gang
med en ungdomsuddannelse et år efter og fuldført
en ungdomsuddannelse fem år efter 9. klasse (afgangsår 2012)
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Anm.: Hver søjle repræsenterer en kommune.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Sammenligner man først kommuner, der har ens værdier på Y-aksen, kan vi se, at der eksempelvis
er en række kommuner, hvor 85 procent er i gang med en ungdomsuddannelse et år efter de afsluttede 9. klasse i 2012. Men der er betydelige forskelle mellem disse kommuner, når det kommer
til hvor mange fra årgangen, der så rent faktisk har fuldført en ungdomsuddannelse fem år efter 9.
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klasse. For nogle af disse kommuner, er det under 65 procent af de unge, mens det for andre
kommuner er tæt på 75 procent.
På samme vis er det interessant at foretage sammenligninger af kommuner med relativt ens fuldførelsesprocent. Sammenlignes eksempelvis kommuner med fuldførelsesprocent på ca. 70 fem år
efter 9. klasse, fremgår det, at der i nogle af kommunerne var ca. 80 procent af de unge i gang med
en ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse imens der i andre kommuner med samme fuldførelsesprocent var tæt på 90 procent i gang med en ungdomsuddannelse efter et år.
Der er således nogle kommuner, hvor de to andele er tæt på hinanden og en række kommuner,
hvor andelene afviger relativt meget. Figur 7.2 opsummerer disse forskelle. Heraf ses det, at der er
ret markante forskelle imellem kommunerne. For eksempel har 31 af landets kommuner mere end
15 procentpoints forskel i andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse indenfor et år
i forhold til andelen, der har fuldført fem år efter 9. klasse.
Samlet set peger analysen på, at de unge, der afslutter 9. klasse i nogle kommuner, tilsyneladende
er bedre klædt på til at komme igennem en ungdomsuddannelse indenfor fem år efter afslutningen
af 9. klasse. Der kan således være et forbedringspotentiale i forhold i de kommuner, der har stor
forskel på andel i gang og andel fuldført i figurerne ovenfor. Det kan i den forbindelse potentielt
være gavnligt for kommunerne at identificere kommuner, der har høj overensstemmelse på parametrene med henblik på at trække på deres erfaringer. En del af forskellen kan muligvis også være
udtryk for regionale forskelle, der er udover kommunernes ansvar som eksempelvis ungdomsuddannelsesinstitutionernes evne til at sikre fremdrift og mindske frafald blandt eleverne.
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8. Sondring mellem erhvervs og gymnasiale uddannelser
I det følgende sondres der mellem erhvervs- og gymnasiale uddannelser. I afsnittet anvendes boxplot til at illustrere spredningen mellem kommunerne og boks 8.1 redegør for hvordan boxplots skal
læses. Helt overordnet kan man sige, at selve boksen i boxplottet illustrerer spredningen mellem
den midterste halvdel af kommunerne, dvs. mellem den kommune, der er placeret som nummer 24
og den kommune, der er placeret som nummer 71 ud af de 94 kommuner, der indgår i boxplottene i
5
rapporten.
Boks 8.1

Læsning af boxplots
I denne rapport præsenteres der en række såkaldte
boxblots, som består af følgende dele:
•

•
•

Den blå boks indeholder halvdelen af kommunerne
og udgør spændet fra begyndelsen af 2. kvartil til
slutningen af 3. kvartil, dvs. den midterste halvdel af
kommuner.
Den lodrette streg udgør spændet fra den kommune
med laveste værdi til den kommune med den højeste værdi.
Den mørke rude er gennemsnittet.

I bilag 2: kommunespecifikke nøgletal kan den enkelte kommune finde de centrale nøgletal for sin
egen kommune, hvor der samtidig er sondret mellem erhvervs- og gymnasiale uddannelser.
I gang med en erhvervs- eller gymnasial uddannelse et år efter 9. klasse
Når der ses på andelen der er i gang med en gymnasial uddannelse et år efter, de forlod 9. klasse i
2016, viser figur 8.1, at spændet mellem de to kommuner, der er placeret som henholdsvis nummer
24 og nummer 71 går fra 63 procent til 72 procent der er i gang, dvs. der er et spænd på 9 procentpoint. For erhvervsuddannelser går spændet fra ca. 14 procent til 20 procent svarende til et spænd
6
på 6 procentpoint.
Figur 8.2 viser spredningen, når der fokuseres på udviklingen i andelen der er i gang med henholdsvis en erhvervs- eller en gymnasial uddannelse. Det fremgår af figuren, at spredningen i udviklingen er noget større for gymnasiale uddannelser end for erhvervsuddannelserne, når der fokuseres på den midterste halvdel af kommunerne.

5

I boxplottene i denne rapport er de fire små ø-kommuner udeladt, da de ofte har ekstraordinært høje eller lave værdier, som får spredningen fra
minimum til maksimum i figurerne til at se betydeligt større ud end hvad der er tilfældet for de 94 mere sammenlignelige kommuner.
6
Der er ikke kontrolleret for rammevilkår i denne del. Det skal ses i lyset af, at der i vid udstrækning er fokus på udviklingen og sammenhængene
mellem erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser i forhold til udviklingen. Der er dog gennemført en opdelt benchmarkinganalyse med kontrol
for rammevilkår for andelen af unge, der er i gang med en erhvervs- eller gymnasial uddannelse et år efter 9. klasse. Resultaterne heraf for hver
kommune fremgår af bilag 2.

29

Figur 8.1

Figur 8.2

I gang med EUD eller GYM et år efter afslutningen
af 9. klasse opdelt på kommuner (afgangsår 2016)

Udvikling i andel i gang med EUD eller GYM et år
efter afslutningen af 9. klasse opdelt på kommuner
fra afgangsår 2013-2016
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Anm.: Læsø, Ærø, Samsø og Fanø indgår ikke i figurerne.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Figur 8.3 viser endvidere, at der er en sammenhæng mellem udviklingen i andelen der er i gang
med henholdsvis en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. De kommuner, der har haft
en relativ stor stigning i andelen af unge, der er i gang med en gymnasial uddannelse et år efter 9.
klasse, har til gengæld oplevet et relativt stor fald i andelen, der er i gang med en erhvervsuddannelse – og omvendt.
Men det er ses også, at der ikke er en 1:1 sammenhæng. Der er flere kommuner, der både har en
stigning i andelen af unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse
fra 2013 til 2016 (øvre højre hjørne). Der er også flere kommuner, der både har oplevet et fald i
andelen der er i gang med en erhvervsuddannelse og andelen der er i gang med en gymnasial
uddannelse (nederste venstre hjørne).
Figur 8.3
Sammenhængen mellem udviklingen i andelen af unge, der er i gang med en gymnasial uddannelse og en
erhvervsuddannelse et år efter afslutningen af 9. klasse (afgangsår 2013 og 2016)
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Anm.: Læsø, Ærø, Samsø og Fanø indgår ikke i figuren.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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Boks 8.2

Benchmarkinganalyse med kontrol for rammevilkår opdelt på uddannelsestype
I kommunernes arbejde med at styrke overgange til ungdomsuddannelser, kan det være brugbart at vide, om man har flere eller færre end forventet, der går i gang med henholdsvis erhvervs- og gymnasiale uddannelser, når man tager højde for kommunens rammevilkår. På den
måde kan man få indsigt i, om man i særligt grad bør fokusere på én af uddannelsestyperne.
For at hjælpe kommunerne med dette, er der gennemført en benchmarkinganalyse med kontrol
for rammevilkår for ’i gang et år efter 9. klasse’ opdelt på erhvervs- og gymnasiale uddannelser.
Metoden bagved er beskrevet i bilag 3. Samlet set viser denne analyse, at der er en sammenhæng mellem andelen af unge, der er i gang med en erhvervs- og gymnasial uddannelse selv
når man kontrollerer for kommunernes rammevilkår. Der er dog også kommuner, som klarer sig
bedre end forventet på begge indikatorer ligesom der er kommuner, der klarer sig dårligere end
forventet på begge indikatorer.
Den opdelte benchmarkingindikator kan findes for hver kommune i bilag 2: Kommunespecifikke
nøgletal.
Fuldført en erhvervs- eller gymnasial uddannelse fem år efter 9. klasse
Vendes blikket mod andelen der fuldfører en erhvervs- eller gymnasial uddannelse fem år efter 9.
klasse, viser figur 8.4, at spændet mellem de to kommuner der er placeret som henholdsvis nummer 24 og nummer 71 er på ca. 7 procentpoint for gymnasiale uddannelser og 4 procentpoint for
erhvervsuddannelser. I forhold til udviklingen i andelen der har fuldført en ungdomsuddannelse fem
år efter 9. klasse, er spredningen generelt størst for gymnasiale uddannelser, jf. figur 8.5.

Figur 8.4

Figur 8.5

Fuldført gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse opdelt på kommuner fem år efter afslutningen af 9. klasse (afgangsår 2012)

Udvikling i andel fuldførte EUD eller GYM fem år
efter afslutningen af 9. klasse opdelt på kommuner
fra afgangsår 2009-2012
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Anm.: Læsø, Ærø, Samsø og Fanø indgår ikke i figuren.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Som det var tilfældet med ”i gang”, er der også for fuldført en sammenhæng mellem udviklingen i
andelen, der har fuldført henholdsvis en erhvervs- eller gymnasial uddannelse fem år efter 9. klasse. Men også her er der nogle kommuner, der har henholdsvis en positiv og en negativ udvikling for
både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Samtidig er det relevant at huske på, at
uanset niveau og udvikling, er der for alle kommuner et potentiale for at øge andelen af unge, som
kommer igennem en erhvervs- eller gymnasial uddannelse uden det nødvendigvis skal ske på
bekostning af den ene af uddannelsestyperne.
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9. Opsamling på benchmarkinganalyserne
I de foregående kapitler er der blevet præsenteret en række benchmarkinganalyser af overgange til
ungdomsuddannelse. I tabel 9.1 ses en tværgående opsamling på udviklingen i de faktiske andele
samt de beregnede benchmarkingindikatorer.
I tabellen præsenteres yderst til højre gennemsnittet for de ti højeste og laveste benchmarkingindikatorer for de to statusindikatorer, som er blevet præsenteret i analysen. Som det fremgår, har de ti
kommuner med laveste benchmarkingindikatorer i gennemsnit 4,7 procentpoint færre i gang med
en ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse end man kunne forvente, når man tager højde for
deres rammevilkår. På den anden side har de ti kommuner med de højeste benchmarkingindikatorer i gennemsnit 4,4 procentpoint flere i gang et år efter 9. klasse end man kunne forvente.
Som det fremgår af tabellen, har 42 kommuner en lavere andel, der er i gang med en ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse. Samtidig har 54 kommuner en højere andel på tilsvarende indikator.
Deles udviklingen op på uddannelsestyper, er forskellene mere markante. Bagvedliggende tal viser
således, at 75 kommuner har en lavere andel, der er i gang med en erhvervsuddannelse et år efter
9. klasse, mens blot 21 kommuner har en højere andel. Omvendt er billedet for de gymnasiale
uddannelser, hvor 29 kommuner har en faldende andel og 69 kommuner har en stigende andel.
I den nederste række i tabellen fokuseres der på andelen, der har fuldført en ungdomsuddannelse
fem år efter 9. klasse. Det ses, at de ti kommuner med de højeste benchmarkingindikatorer 5,1
procentpoint flere, der har fuldført en ungdomsuddannelse fem år efter 9. klasse end man kunne
forvente givet kommunens rammevilkår. Omvendt har de ti kommuner med laveste benchmarkingindikatorer 5,8 procentpoint færre, der har fuldført fem år efter 9. klasse end man kunne forvente.
Som tabellen viser, har 38 kommuner oplevet en faldende andel unge, der har fuldført en ungdomsuddannelse fem år efter 9. klasse. På den anden side har 59 kommuner oplevet en stigende
andel. Også her er forskellene mere markante, når man ser på de bagvedliggende tal og opdeler
udviklingen på uddannelsestyper. I 91 kommuner er der en lavere andel, der har fuldført en erhvervsuddannelse fem år efter 9. klasse. Omvendt er der i 84 kommuner en højere andel, der har
fuldført en gymnasial uddannelse fem år efter 9. klasse.
Tabel 9.1
Opsummering af udvikling samt benchmarkingindikatorer på tværs af analysen
Antal kommuner
Landsgns.

Benchmarkingindikatorer

Faldende
andel

Stigende
andel

Gns. af de 10
laveste

Gns. af de 10
højeste

I gang UU et år efter 9. klasse

85,9 %

42

54

-4,7

4,4

Fuldført UU fem år efter 9.
klasse

71,6 %

38

59

-5,8

5,1

Anm.: Optællingen af antal kommuner med faldende eller stigende andele er for perioden henover de seneste fire år. Dvs. at det for
de tre opgørelsen af ”i gang” er for afgangsårgang 2013-2016 og for ”fuldført” er for afgangsårgang 2009-2012.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Formålet med denne analyse har været at give hver enkelt kommune detaljeret indsigt i, hvordan
de klarer sig i forhold til andre kommuner i forhold til overgange fra 9. klasse til ungdomsuddannelser. Med afsæt i denne rapport og bilagene hertil, er det oplagt for hver kommune at overveje sin
praksis på området for at sikre, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse.
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I bilag 2: kommunespecifikke nøgletal, kan hver kommune finde tallene for sin egen udvikling samt
for hver benchmarkingindikator. Uanset hvordan man som kommune placerer sig, er det for de
fleste kommuner oplagt at overveje, hvordan man kan forbedre sig på en eller flere af de undersøgte indikatorer for overgange til ungdomsuddannelse, som er blevet undersøgt i denne rapport.
Det er dog i særlig grad relevant for kommuner, der placerer sig lavere end forventet, at overveje,
hvordan man kan styrke sin indsats. I den forbindelse kan kommunerne overveje, i hvilken grad
man er opmærksom på de risikomarkører, der blev præsenteret i kapitel 5.2. Er man for eksempel
særligt opmærksom på uddannelsesvejen for unge, der har modtaget en eller flere forebyggelige
foranstaltninger? Og hvordan arbejder kommunen med at sikre høj trivsel blandt eleverne i folkeskolen?
Samtidig er der god grund til at den enkelte kommune forholder sig til de spørgsmål, der blev stillet i
indledningen: Er der behov for at styrke dialogen med UU-vejledningen, skolerne og jobcentret?
Hvad betyder det i forhold til kommunens samlede ansvar for indsatsen overfor unge under 25 år
og samspillet til de Forberedende Grunduddannelser? Bør kommunens uddannelsespolitik revideres? Og passer de unges valg af uddannelser til det lokale arbejdsmarked? Samlet set har den
enkelte kommune således flere muligheder for at sætte ind med henblik på at forbedre de unges
overgang fra 9. klasse til ungdomsuddannelse.

33

