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Skive College erhvervsuddannelser nøgletal 2022 
Jf. Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 3-4 er uddannelsesinstitutioner forpligtet til at oplyse om 
udvalgte nøgletal på deres hjemmesider. Alt data som fremgår af dette dokument, er hentet fra datavarehuset 
(www.uddannelsesstatistik.dk). Ministeriet angiver endvidere, at følgende nøgletal skal oplyses for erhvervsuddannelserne: 

- Overgangsfrekvens til anden uddannelse 

- Fuldførelsesfrekvens 

- Frafald 

- Elevernes fuldførelsestid 

 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse 

Nedenstående tabel viser Skive College overgangsfrekvens til de forskellige uddannelsestyper 6 måneder efter eleverne har 
færdiggjort deres grundforløb/studiekompetencegivende forløb. Skive College data er sammenligneligt med data på landsplan, som 
påviser at Skive College ligger favorabelt ift. landsplan. Dette skyldes formentlig den store indsats Skive College yder i at støtte og 
hjælpe vores elever til at forberede sig overgangen til en anden uddannelse gennem vejledning af studievejleder og kontaktlærer. 
Desuden opfordrer Skive College, de elever som har mod på det, at søge yderligere udfordringer gennem bl.a. skills, hvor de får testet 
deres evner yderligere. Dette forventes samme tid at bidrage til overgangsfrekvensen, da det giver eleverne ”blod på tanden”.  
Herudover ydes der støtte til de elever, som oplever udfordringer i deres uddannelsesforløb. Dette gøres bl.a. gennem SPS samt 
vejledning. Det er vigtigt at pointere, at Skive College oplever alle sejre som succeshistorier, ligegyldigt deres størrelse. Derfor 
engagerer skolen sine elever og vejleder elever til at se sin udvikling samt deres potentiale. 
 
Dog er den store mængde af <uoplyst> bemærkelsesværdig, men grundet denne dataens natur kan man ikke kommentere yderligere 
på dette. 

 

 

 

http://www.uddannelsesstatistik.dk/


 

Opdateret februar 2022 

 

GF-elevers overgange til hhv.: 2017 2018 2019 
Andel Landsplan Andel Landsplan Andel Landsplan 

Forberedende uddannelser og 
øvrige ungdomsudd. 

1% 1% 1% 1% 1% 0% 

Gymnasiale uddannelser  1%  1%  1% 
Erhvervsfaglige uddannelser 75% 68% 71% 71% 74% 72% 
Korte videregående 
uddannelser 

2% 1% 1% 1% 1% 1% 

Mellemlange videregående 
uddannelser 

2% 1% 2% 1% 2% 1% 

<uoplyst> 20% 28% 26% 26% 23% 25% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Fuldførelsesfrekvens 

Første tabel viser frafald fra start på grundforløbet til og med start i uddannelsesaftale eller skolepraktik på hovedforløbet. Anden 
tabel viser frafald i overgangen mellem grundforløbets 2. del og hovedforløbet.  Som fremgår af tabellerne ligger Skive College 
gennemsnitligt, men vægtende til den gode side. Skive College har arbejdet intensivt med at forbedre elevtrivslen, støtte og 
vejledning på skolen, som vi bestemt mener medvirker en højere fuldførelsesfrekvens, hvorfor skolen også ligger højere end 
landsgennemsnittet. Skolen har desuden iværksat handlingsplaner, hvor der bl.a. vil blive arbejdet med større fokus på SPS samt 
mentor støtte til de elever som har behov. Desuden er der fortaget organisatoriske ændringer som gerne skal medføre en større 
sammenhængskræft på tværs af de forskellige afdelinger. Der skal arbejdes med at rekruttere nye og kompetente undervisere i flere 
afdelinger for at sikre at vi leverer den bedst mulige undervisning til vores elever. 
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 2018 2019 2020 
 Andel Antal Landsplan Andel Antal Landsplan Andel Antal Landsplan 
I hovedforløb 
Heraf udd.aftale 
Heraf skoleoplæring 

66% 
54% 
12% 

308 
252 
56 

67% 
56% 
11% 

65% 
55% 
10% 

244 
206 
38 

68% 
58% 
10% 

74% 
62% 
12% 

240 
200 
40 

68% 
56% 
12% 

Ikke i hovedforløb 34% 159 33% 35% 132 32% 26% 83 33% 
Total 100% 467 100% 100% 376 100% 100% 323 100% 

 

 

Frafald 

Nedenstående tabel viser frafald i overgangsperioderne fra GF1 – GF2 samt fra GF2 – HF. Som fremgår af denne tabel, så har Skive 
College nedbragt frafaldet i den seneste årrække og ligger derfor positivt ift. landsgennemsnittet. Skive College ønsker fortsat at have 
et lavt frafald og derfor fokusere der på ”handleplanen for GF1 gentænkt”, som udvikles på tværs af afdelingerne på Skive College 
med det formål at styrke helheden og kvaliteten i uddannelsen og dermed sikre, at vi får et mindre frafald mellem GF1 og GF2 samt 
mellem GF2 og HF. Der gennemføres evalueringer løbende – både i forhold til de deltagende udviklingsmedarbejdere, undervisere og 
elever. Ledergruppen på EUD/EUX følger forløbet gennem 2022/2023.  

Vi vil løbende følge op på om de elever der er berettet til støtte får deres støtte, og om støtten er den rigtige i forhold til elevens 
behov. 

Skive College frafald 2018 2019 2020 
Andel Antal Landsplan Andel Antal Landsplan Andel Antal Landsplan 

Overgang GF 1 til GF 2 7% 7 10% 6% 7 10% 6% 6 8% 
Overgang GF 2 til HF 34% 159 33% 35% 132 32% 26% 83 33% 

 

 

Elevernes fuldførelsestid 

Det har desværre ikke været muligt at udtrække elevernes konkrete fuldførelsestid fra Datavarehuset, hvorfor denne ikke er 
inkluderet her.  
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Databelæg for ovenstående tabeller: 

• Overgang efter grundforløb - Nøgletal | Børne- og undervisningsministerie (uddannelsesstatistik.dk) 
• Frafald på grundforløbet til og med start i uddannelsesaftale eller skolepraktik på hovedforløbet - Nøgletal | Børne- og 

undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk) 
• Frafald i overgangen mellem grundforløbets 2. del og hovedforløbet - Nøgletal | Børne- og undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk) 
• Overgang mellem grundforløbets 1. og 2. del- Nøgletal | Børne- og undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk) 

 

Data og tidsperiode er valgt på baggrund af at være senest opdaterede data samt værende retvisende jf.  Lov om gennemsigtighed og 
åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 3-4 ift. offentliggørelsen af nøgletal. 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1978.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1627.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1627.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1630.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1979.aspx

