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Uddannelsesregnskab pr. maj 2012

Ideen med et uddannelsesregnskab, som var en del af kommissoriet for Projekt Uddannelse til
alle, da det blev indledt i januar 2011, er at identificere et mindre antal variable, som er relevante at holde øje med, hvis kommunen vil vide, om det går fremad eller tilbage med antallet
af unge, der tager en ungdomsuddannelse. Kort sagt: Hvilke tal skal vi holde øje med, hvis vi vil
vide, om det går den rigtige vej?
Ungdommens Uddannelsesvejledning opgør løbende, hvor mange unge der er i uddannelse, hvilke uddannelser de vælger, hvor mange der falder fra m.v. Gennem disse opgørelser og andre
relevante regionale og nationale statistiker og prognoser vil vi følge udviklingen.
Der er følgende forslag:
1. Prognosetal for det fremtidige uddannelsesniveau for den seneste afgangsprøveårgang
(sammenholdt med tidligere årgange)
2. Det faktiske antal unge pr. årgang, der årligt gennemfører en ungdomsuddannelse
3. Hvor mange unge pr. årgang, der er i gang med en ungdomsuddannelse
4. Hvor mange unge pr. årgang, der:
a) Ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse
b) Afbryder en ungdomsuddannelse Hvor mange af de 25-årige, der har gennemført
en ungdomsuddannelse?
5. Hvor mange af de 25-29-årige i Odsherred, der har gennemført en ungdomsuddannelse?
6. Hvilken aktivitet de 15-17-årige er i gang med pr. 5. september
a) Grundskole
b) Ungdomsuddannelse (gymnasiale og erhvervsuddannelser)
c) Arbejde
d) Anden beskæftigelse (lønnet praktik, produktionsskoler, ledig, kommunale foranstaltninger m.v.)
7. Hvor mange unge (18-29-årige) på offentlig forsørgelse, der har en ungdomsuddannelse?
Et første forsøg på at tage denne ”skabelon” og kigge på de konkrete tal, ser sådan her ud:

Nr.

Målepunkt

Tal pr. 5/2012

Kilde

Bemærkninger

1

Prognosetal for det fremtidige uddannel-

60,5 %

www.uvm.dk,

5 år efter 9. klasse.

sesniveau for den seneste afgangsprøve-

årgang 2009

årgang (sammenholdt med tidligere
årgange)
2

Det faktiske antal unge pr. årgang, der

51,4 % af årgang

UU’s ungetal

Her har vi kun årgang

årligt gennemfører en ungdomsuddannel-

1989 har gen-

2010-11

1989, som UU har valgt at

se

nemført en

følge. Det vil være for-

ungdomsuddan-

målstjenligt at følge og

nelse pr. april

offentliggøre alle Odsher-

2011 (se Be-

red-årgange – og sammen-

mærkninger)

ligne dem med hinanden.
Denne måling vil formentlig være den mest retningsgivende, vi har.

3

Hvor mange unge pr. årgang, der er i

Se note 1

UU marts 2012

gang med en ungdomsuddannelse

Der skal findes et årligt
tidspunkt, så man sammenligner ens fra år til år.

4

Hvor mange unge pr. årgang, der:
a)

b)

Se note 1

UU marts 2012

På beskæftigelsesområdet

Ikke kommer i gang med en ung-

er målet, at frafaldet fra

domsuddannelse

ungdomsuddannelserne

Afbryder en ungdomsuddannelse

maksimalt må være 13 %.
UU har månedlige tal for
unge, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse.

5

Hvor mange af de 25-29-årige i Odsher-

68,3 %

red, der har gennemført en ungdomsud-

Statistikbanken

Procent med ”mindst en

2010

ungdomsuddannelse”.

dannelse?
6

Hvilken aktivitet de 15-17-årige er i gang

Se note 2

UU april 2011

11 %

COWI-rapport,

På beskæftigelsesområdet

maj 2011

er målet, at andelen af

med pr. 5. september på:
a)

Grundskole

b)

Ungdomsuddannelse (gymnasiale og
erhvervsuddannelser)

c)

Arbejde

d)

Anden beskæftigelse (lønnet praktik, produktionsskoler, ledig, kommunale foranstaltninger m.v.)

7

Hvor mange unge (18-29-årige) på offentlig forsørgelse, der har en ungdomsuddannelse?

unge på kontanthjælp skal
reduceres med 5 % mere,
end tilfældet er i sammenlignelige jobcentre.

Uddannelsesregnskab pr. maj 2012

2/4

Meningen er at:


Udvide denne oversigt med yderligere målepunkter, men ikke for mange



Udvide denne oversigt med tal, som i stigende grad er opdaterede på samme tidspunkt
og regnet ud på den samme måde fra år til år



Følge udviklingen én gang om året, mest naturligt i maj måned, når UU offentliggør forrige års tal

Uddannelsesregnskabet skal forelægges det politisk ansvarlige udvalg én gang om året.
--Note 1)
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Note 2)
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