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Notat: Uddannelsesstatus for Randers oktober 2020 

Baggrund 

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UUR) udarbejder årligt uddannelsesstatistikker med 

det formål at skabe overblik over udviklingen indenfor uddannelsesområdet i Randers. Der 

præsenteres materiale udarbejdet af UU Randers, suppleret med materiale fra 

Undervisningsministeriet. De fleste data er trukket i oktober måned, da det erfaringsmæssigt er det 

tidspunkt på året, hvor der er mest ro på bevægelserne mellem uddannelsestilbuddene.  

Notatet er overordnet inddelt i fire afsnit: 

1. Uddannelsesniveau for unge i alderen 18-25 år. 

Her fremlægges materiale, der viser Randers placering i forhold til målsætningen om, at 90% skal 

gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030.  

2. Afgangselevernes uddannelsesvalg.  

Her ses på udviklingen i lyset af målsætningen om, at 30% af afgangseleverne fra grundskolen skal 

søge en erhvervsuddannelse i 2030.  

3. 15-17 årige i fokus.  

UU har en særlig opgave med at sikre, at unge under 18 år er i gang med uddannelse, og der gives 

her et overblik over, hvordan de aktuelt placerer sig.  

4. Forberedende Ungdomsuddannelse (FGU) 

FGU blev etableret i august 2019 for at bidrage til at alle unge gennemfører en uddannelse eller har 

et job, når de fylder 25 år. Der gives indblik i elever og deres resultater.  

 

1. Uddannelsesniveau for unge op til 25 år 
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Danmark har en uddannelsespolitisk målsætning om, at der i 2030 skal være: 

- 90% af de 25-årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse. 

- En halvering af andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller 

arbejdsmarkedet. 

Undervisningsministeriet anvender den såkaldte profilmodel til at måle, hvor langt landets 

kommuner er i forhold til målsætningen. På grundlag af en række variabler foretager modellen en 

fremskrivning af forventningerne til seneste årgang afgangselever. Imidlertid har ministeriet endnu 

ikke fremlagt beregninger for 2019 årgangen, så seneste tal er fra 2018 og viser, at det forventes, at 

85% af afgangseleverne vil gennemføre en ungdomsuddannelse på landsplan, mens tallet for 

afgangseleverne fra Randers er 87%.  

Da modellen ikke forholder sig til det aktuelle, faktiske uddannelsesniveau, har UU Randers trukket 

en status på alle unge i alderens 18-25 år, der har bopæl i Randers Kommune i oktober 2020. Man 

kan ikke sammenligne disse tal direkte med profilmodellen, da de unge med aktuel bopæl i Randers 

ikke er lig med afgangseleverne fra kommunens skoler (mange unge fraflytter jo Randers for at tage 

videregående uddannelser i andre byer).  

Gennemført uddannelse:   42% 

I gang med uddannelse:  36%  

FGU el. anden udd.:  4%  

Ufaglært arbejde:  8% 

Uddannelseshjælp:  8%   

Andet (bl.a. udlændinge):   2%   

 

Med samlet 78% af de unge, der har afsluttet eller er i gang med uddannelse, er det således af 

afgørende betydning, at det lykkedes at motivere og støtte unge på FGU, samt de unge, der 

varetager ufaglært arbejde eller er på uddannelseshjælp til at tage en ungdomsuddannelse for at 

kunne nå 90% i 2030.  

I Randers er der, i forlængelse af den lokale ungekonference fra februar 2020, iværksat en række 

tiltag, der skal fremme at flere unge tager ungdomsuddannelse. En samlet oversigt over tiltagene er 

vedlagt som bilag og her skal særligt nævnes:  

 

 

- Styrkelse af de inkluderende fællesskaber på ungdomsuddannelserne.   
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- Eftersyn af garantiskole-samarbejdet, så ingen slipper en ung uden, at en anden tager over.   

- Øget støtte til sårbare unge i overgangen fra grundskole til uddannelse.   

- Styrket samarbejde mellem FGU og den kommunale ungeindsats 

- Et tilbud målrettet unge under 18 år, der ikke er i stand til at møde på FGU.  

De nævnte tiltag er alle i en forberedende fase og skal udrulles i 1. halvår 2021.  

2. Afgangselevernes uddannelsesvalg 

Målsætningen om at 30% af afgangseleverne skal søge EUD er udfordret både på landsplan og lokalt i 

Randers. Undervisningsministeriet opgør afgangselevernes årlige søgetal i foråret umiddelbart efter 

ansøgningsfristen 1. marts og den viser, at søgningen er stagneret og i 2020 er på 19,9% på 

landsplan, mens tallet i Randers er en smule højere på 20,2%. 

I Randers var de tilsvarende tal i 2018 og 2019 hhv. 17,8% og 22,1%, så det ser ud til, at søgningen 

også er stagneret i Randers.  

Som supplement til søgetallene har UU Randers i oktober 2020 opgjort afgangselevernes aktuelle 

uddannelsesstatus, for at tage højde for de første par måneders frafald og omvalg. De kan læses i 

sidste kolonne i nedenstående tabel  

Uddannelse Randers Danmark Aktuel status i 

Randers 

EUD 20,2% (22,19 19,9% (20,1) 18 % 

GYM 73,0% (70,0) 72,0% (72,0) 71 % 

Andet 6,8% (7,9) 8,1% (7,9) 11% 

 

Således bevarer gymnasierne stort set deres elever, mens EUD mister lidt, hvilket i øvrigt svarer til 

tendensen i de foregående år. Et kig på de unge i ”andet” kategorien viser, at ca. 55% af dem går på 

FGU, mens 30% arbejder ufaglært og 15% ikke er i gang (enten fordi de er sygemeldte, søger job eller 

afventer uddannelsesstart).  

Der er således tale om et langt sejt træk for at ændre på de unges søgemønstre både på landsplan og 

lokalt i Randers. Den manglende stigning i søgningen til EUD har været et konstant tema i flere år og 

Børn/skoleafdelingen har derfor iværksat en række initiativer, der har til formål at udfordre 

afgangselevernes uddannelsesvalg og øge EUD-søgningen. I overskriftsform drejer det sig om: 
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 EUD10: Drives af Tradium og Randers Social- og sundhedsskole og er målrettet elever, 

der er interesserede i en EUD eller ønsker at blive afklaret i forhold til, om EUD er det 

rette uddannelsesvalg.   

 Virksomhedsuger: Alle folkeskoleelever på 8. årgang på kommer i praktik i brancher med 

relation til de fire EUD-hovedområder.  

 Skills-stafet: Elever på 8. årgang deltager i konkurrence arrangeret af erhvervsskolerne.  

 Ung-til-ung: Et korps af rollemodeller fra de lokale ungdomsuddannelserne besøger alle 

folkeskolernes 9. klasser.  

 Karrierelæringsbokse: Udvikling af transportable escape rooms til mellemtrinnet med 

erhvervsuddannelserne som emne.  

 Uddannelsesaftener: Præsentation af uddannelserne i elev/forældrearrangement.   

 EUD-cationday: Et eftermiddagsarrangement for udskolingslærere på Tradium.  

 Lærerudveksling: Udskolingen udveksler faglærere med ungdomsuddannelserne. 

 

Således er der tiltag, der retter sig både mod elever, forældre, lærere og virksomheder, men 

desværre har coronakrisen medført omfattende aflysninger i dette efterår. Der arbejdes aktuelt på at 

iværksætte forskellige former for alternativer eksempelvis online-tilbud, kortere uddannelsesbesøg 

og ekstra UU-vejledning til uafklarede elever, men det kan naturligvis ikke fuldt ud kompensere for 

aflysningerne.  

 

Selvom det altså ser svært ud med afgangseleverne EUD-søgning, er det værd at bemærke, at de 

lokale erhvervsuddannelser på flere områder oplever øgede elevtal, hvilket dels skyldes søgning fra 

andre aldersgrupper og dels fordi det trods alt lidt øget søgetal fra grundskolen akkumulerer 

elevtallet på hovedforløb over tid.  

 

3. 15-17 årige i fokus.  

En central opgave for UU og den kommunale ungeindsats er at understøtte, at de unge under 18 år 

fastholdes i uddannelsessystemet. Faktisk har unge under 18 år pligt til at være i gang og det er UU’s 

opgave at sørge for, at de unge lever op til den forpligtigelse.  

 

I perioden januar til oktober har UU været i kontakt med i alt 189 unge, hvoraf de 92% er kommet i 

gang med uddannelse eller andet relevant tilbud senest 30 dage efter, de stoppede på deres 
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uddannelse. Så UU følger de unge tæt og lykkes i stor udstrækning at holde dem i sving. Positivt er 

det også at konstatere, at det er godt 40 afbrud færre end sidste år.   

 

En oversigt fra oktober 2002 over, hvad de i alt 3510 unge i alderen 15-17 årige laver: 

 

Grundskolen: 51% 

Ungdomsuddannelser:  45% 

Forberedende aktiviteter: 3% 

Ingen aktivitet: 1% 

 

Den tætte opfølgning på de unge betyder altså, at de unge stort set alle sammen er i gang med 

meningsfulde tilbud. De få der står uden aktivitet, er enten på vej i tilbud eller sygemeldte.  

 

 

 

4. Forberedende Ungdomsuddannelse (FGU) 

I august 2019 startede den helt nye Forberedende Grunduddannelse, der i Randers har fået navnet 

FGU Østjylland. FGU Østjylland har hovedkontor i Randers og dækker både Randers, Favrskov, Syd- 

og Norddjurs.  

FGU har haft en udfordrende opstart, da de med kort aftræk skulle fusionere en række skoleformer, 

udbyde en helt ny uddannelse og slide med mangelfulde administrationssystemer efterfulgt af en 

Corona-nedlukning.   

Ikke desto mindre er sommeren 2020 første gang man for alvor kan måle på den nye uddannelses 

evner til at bringe unge videre i uddannelse eller beskæftigelse. Et træk fra UU Randers viser, at der i 

perioden januar-oktober 2020 har været indskrevet i alt 490 unge på FGU. Af den gruppe er 273 

fortsat FGU-elever, mens resten fordeler sig på følgende: 

 Uddannelse:    109 (50%) 

 Arbejde:   15 (7%) 

 Anden uddannelse (fx Højskole):  6 (3%) 
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 Jobcenter:   57 (26%)   

 UU arbejder på nyt tilbud:  17 (8%) 

 Ukendt:   13 (6%) 

Altså er mere end halvdelen af eleverne videre i uddannelse, mens yderligere 7% er i arbejde. Set i 

lyset af ovennævnte udfordringer kan det anses for at være et acceptabelt resultat bl.a. fordi 

coronanedlukningen i foråret har betydet, at nogle elever ikke blev klar til udslusning til 

augustoptaget på uddannelserne. Det kan dog også konstateres, at hver 4. afsluttede elev nu på 

uddannelseshjælp og her ses at være nødvendigt med en målrettet indsats for at minimere den 

bevægelse.   

Et kig på elevgruppen viser, at 2/3-del af dem er i alderen 17-19 år og der er en overvægt af drenge 

(57%). Så eleverne er generelt set ret unge og begynder typisk på FGU enten umiddelbart efter 

afsluttet grundskole eller kort tid derefter.  

Nedenstående tabel viser de afgangsskoler, der har flest FGU-elever og som forventet er de 

kommunale 10. klasses tilbud og skoler med specialelever i top.  
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