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Notat om søgemønster til ungdomsuddannelser 2020, UU-Gentofte  

 

1. Om notatet 

Nærværende notat omhandler søgemønster til ungdomsuddannelser for Gentofte Kommunes 

unge i 2020. Notatet tager udgangspunkt i de ønsker om ungdomsuddannelse, de unge har angi-

vet som førsteprioritet i forbindelse med ansøgningsfristen 1. marts 2020. Det reelle optag på ung-

domsuddannelserne kan variere herfra. Dels som følge af, at de unge med inddragelse af UU lø-

bende har mulighed for at ændre deres prioriteter, og dels betinget af, hvorvidt den enkelte unge 

kan optages på sin førsteprioritet grundet pladsfordeling, adgangskrav m.m. 

Som datagrundlag for nærværende notat benyttes Undervisningsministeriets data på portalen 

www.uddannelsesstatisik.dk. Her forefindes tal på landsplan og for de enkelte kommuner. Porta-

len omfatter ansøgninger for elever, der søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Disse tal 

præsenteres primært i afsnit 2 og 3.  

UU-Gentofte supplerer nærværende notat med data fra www.optagelse.dk, som er den portal, de 

unge benytter i forbindelse med ansøgning. På portalen forefindes også ansøgninger fra unge, der 

er bosat i kommunen, men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Disse tal præsen-

teres primært i afsnit 4. 

I alt har 1371 unge med bopæl i Gentofte Kommune indsendt en ansøgning via www.optagelse.dk1 

(se tabel 3). I dette tal medtages elever på efterskoler og elever i andre skoletilbud uden for kom-

munen, samt unge, der pt ikke går i skole. Af de 1371 unge, har 1086 unge (79,2%) søgt en ung-

domsuddannelse, her defineret som en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse, FGU, STU 

eller ‘andet’ som fx udlandsophold og ungdomshøjskole2. Af undervisningsministeriets data i 

www.uddannelsesstatistik.dk fremgår det, at  1241 unge har søgt i direkte forlængelse af 9. eller 

10. klasse (jf. bilag 1), af dem har 968 søgt en ungdomsuddannelse (78,0%). 

Notatets hovedkonklusioner er sammenfattet i et resumé nedenfor. 

 

1.1. Resumé: 

Hovedparten af ansøgere søger en gymnasial uddannelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse 

Ikke overraskende ses i nærværende notat, at Gentofte Kommune har højere søgning til de gym-

nasiale uddannelser for unge med bopæl i kommunen i 2020 (93,1%) end landsgennemsnittet 

(72,0%), mens søgningen til erhvervsuddannelserne (3,0%) er væsentligt lavere end landsgennem-

snittet (19,9%).  

 
1 Tallene er trukket 16. april 2020 
2 Denne definition er valgt for at følge kategorierne fra Undervisningsministeriets opgørelse på www.uddannelsessta-
tistik.dk 

http://www.uddannelsesstatisik.dk/
http://www.optagelse.dk/
http://www.optagelse.dk/
http://www.uddannelsesstatistik.dk/
http://www.uddannelsesstatistik.dk/
http://www.uddannelsesstatistik.dk/
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En stor andel søger ordinær ungdomsuddannelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse 

Det er i sammenligningen mellem Gentofte Kommune og landstallene kendetegnende, at en 

større andel i Gentofte Kommune søger en ordinær ungdomsuddannelse: gymnasial uddannelse 

og erhvervsuddannelse. Samtidigt søger en mindre andel i kommunen FGU, STU og ‘andet’. På 

landsplan søger 91,9% en ordinær ungdomsuddannelse, mens andelen i Gentofte Kommune er 

helt oppe på 96,1%. Samtidig er andelen af ansøgere til FGU og STU 1,3 procentpoint lavere i Gen-

tofte Kommune end på landsplan og andel ansøgere til ‘andet’ såsom ungdomshøjskoler, udlands-

ophold og arbejde 2,8 procentpoint lavere.  

 

Søgningen til erhvervsuddannelserne i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse er i forhold til 2019 

faldende, men stigende til de gymnasiale uddannelser 

I forhold til 2019 (3,9%) er søgningen til erhvervsuddannelserne (herefter benævnt EUD) blandt de 

unge med bopæl i Gentofte Kommune faldende i 2020 (3,0%), mens søgningen til de gymnasiale 

uddannelser er stigende fra 2019 (91,3%) til 2020 (93,1%). Samme tendens ses i nabokommunerne 

Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og København3. 

 

Søgefordelingen mellem EUD og de gymnasiale uddannelser ligger forholdsvis stabilt i perioden 
2011-2020 for ansøgere, der søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse 

Ser man på tallene over en længere periode, 2011-2020, er udsvingene i Gentofte Kommune for-
holdsvis små. På EUD-området er forskellen på den højeste og laveste andel i perioden 2,0 pro-
centpoint. På det gymnasiale område er forskellen på den højeste og laveste andel i perioden 3,5 
procentpoint. Andelen af ansøgere til begge områder ligger således forholdsvis stabilt i perioden. 
Selvom der fra 2019 til 2020 ses et fald i andelen af ansøgere til EUD-området på 0,9 procentpoint 
og omvendt en stigning i andel ansøgere til det gymnasiale område på 1,8 procentpoint, kan det 
ikke konkluderes, at det er tale om en entydig tendens, men snarere små udsving omkring en for-
holdsvis stabil søgefordeling mellem EUD-området og det gymnasiale område. 

 

Søgemønstret ændrer sig forholdsvis markant, når unge, der ikke søger i direkte forlængelse af 9. 

eller 10. klasse, medtages 

Ovenstående pointer om søgemønstret gør sig gældende for de unge, der søger i direkte forlæn-

gelse af 9. eller 10. klasse. I afsnit 4 medtages de unge, der ikke søger i direkte forlængelse af 9. 

eller 10. klasse. Når denne gruppe medregnes, er andelen af ansøgere til EUD-området 6,5%, hvil-

ket er 3,5 procentpoint højere end andelen, når der udelukkende ses på ansøgninger i direkte for-

længelse af 9. eller 10. klasse. Omvendt søger 91,4% det gymnasiale område, hvilket er 1,7 pro-

centpoint lavere end andelen af ansøgere i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Der ses såle-

des en forholdsvis markant ændring i søgemønstret til EUD-området og det gymnasiale område, 

 
3 Det gymnasiale søgetal er dog ikke steget i Københavns Kommune fra 2019-2020 
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når de unge, der ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, medtages. Der er stort poli-

tisk fokus på at øge ansøgermængden til EUD på landsplan og i de enkelte kommuner, hvorfor 

EUD-tallene udfoldes yderligere i et særskilt afsnit om EUD (se afsnit 5).  
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2. Ansøgere, der søger direkte i forlængelse af 9. eller 10. klasse 

Denne del af notatet præsenterer søgemønstret blandt de unge, der søger i direkte forlængelse af 

9. eller 10. klasse. Data er hentet fra Undervisningsministeriets side www.uddannelsesstatistik.dk 

og viser den procentvise andel af ansøgere til de fire retninger af ungdomsuddannelser: 1) EUD, 2) 

gymnasiale uddannelser, 3) FGU og STU samt 4) ’andet’. Nedenfor præsenteres først søgemøn-

stret for 2020, hvorefter udviklingen i søgemønstret fra 2011 og frem gennemgås. 

 

2.1. Ansøgere til ungdomsuddannelse 2020 

Nedenstående tabel viser søgemønstret i 2020 for ansøgere, der søger ungdomsuddannelse i di-

rekte forlængelse af 9. eller 10. klasse. 

 

Tabel 1: Ansøgere til ungdomsuddannelse, der søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse 
2020.  

 

Landstal Ansøgere 
med bopæl 
i Gentofte 
kommune 

EUD 19,9% 3,0% 

GYM 72,0% 93,1% 

FGU og STU 3,1% 1,8% 

‘andet’ 5,0% 2,2% 
Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk, Undervisningsministeriet. 

 

Tabellen viser, at søgemønstret til de ordinære ungdomsuddannelser; de gymnasiale uddannelser 

og erhvervsuddannelserne, i Gentofte Kommune adskiller sig fra søgemønstret på landsplan. Gen-

tofte Kommune har sammenlignet med landstallet en større andel, der søger gymnasial uddan-

nelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. 93,1% af elever i 9. eller 10. klasse med bopæl i 

Gentofte Kommune søger videre på en gymnasial uddannelse (HF, HHX, HTX, STX, IB, Pre-IB og 2-

årig STX), hvilket er 21,1 procentpoint højere end andelen på landsplan (72,0%). I Gentofte Kom-

mune er der en del unge, der skal på udlandsophold efter 9. eller 10. klasse, men inden afrejse sø-

ger en gymnasial uddannelse og herefter beder om orlov. Denne gruppe indgår i nærværende sta-

tistik som unge, der søger gymnasiet i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.  

På EUD-området ligger Gentofte Kommune markant lavere end landstallet. På landsplan søger tæt 

på hver femte elev i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse en erhvervsuddannelse, mens kun 

3,0% af eleverne bosat i Gentofte Kommune har EUD som førsteprioritet i 2020.   

http://www.uddannelsesstatistik.dk/
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Samlet set søger 96,1%4 af de unge i Gentofte Kommune videre på en ordinær ungdomsuddan-

nelse: EUD eller en gymnasial uddannelse. På landsplan er tallet 91,9%5. I Gentofte Kommune er 

der således en større andel, der søger en ordinær ungdomsuddannelse i direkte forlængelse af 9. 

eller 10. klasse. 

Når man ser på forberedende og særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser samt andre aktiviteter 

såsom ungdomshøjskole, udlandsophold og arbejde, ligger Gentofte Kommune lavere end lands-

tallet. I Gentofte Kommune søger 1,8% i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse FGU og STU og 

2,2% andre aktiviteter, hvilket er henholdsvis 1,3 og 2,8 procentpoint lavere end andelen på lands-

plan.  

 

  

 
4 93,1% søger en gymnasial uddannelse, og 3,0% søger en erhvervsuddannelse, hvilket samlet giver 96,1% ansøgere til 
ordinære ungdomsuddannelser 
5 72,0% søger en gymnasial uddannelse, og 19,9% søger en erhvervsuddannelse, hvilket samlet giver 91,9% ansøgere 
til ordinære ungdomsuddannelser 
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3. Udviklingen i søgemønsteret 

3.1. Udviklingen i søgemønsteret siden 2011: 

UU-Gentofte har set på udviklingen i tallene på www.uddannelsesstatistik.dk, hvor data er tilgæn-

gelig fra 2011 og frem. De røde tal i tabellen nedenfor markerer laveste andel ansøgere i perioden, 

og de grønne tal markerer højeste andel ansøgere i perioden. Ser man på ansøgere bosat i kom-

munen, svinger søgningen til EUD fra 2,6% i 2015 som laveste andel til 4,6% i 2018 som højeste an-

del, dvs. en forskel mellem laveste og højeste andel på 2,0 procentpoint. Kun i 2015 er søgningen 

til EUD lavere end 3,0%, og kun i 2017 og 2018 er søgningen højere end 4,0%. De resterende år lig-

ger andelen af ansøgere til EUD på mellem 3,0% og 3,9%. På det gymnasiale område topper andel 

ansøgere i 2015 med 94,6%, mens den laveste andel ligger på 91,1% i 2018, dvs. en forskel mellem 

laveste og højeste andel på 3,5 procentpoint. Tabellen viser således, at udsvingene i perioden på 

både EUD-området og det gymnasiale område er forholdsvis små.  

 

Tabel 2: Ansøgere til EUD og gymnasiale uddannelser i perioden 2011 til 2020, der søger i direkte 
forlængelse af 9. og 10. klasse, Gentofte Kommune og landstal. 
 

Ansøgere til 
EUD med bo-
pæl i Gen-
tofte kom-
mune 

Ansøgere til 
EUD, Lands-
tal 

Ansøgere til 
gymnasiale 
uddannelser 
med bopæl i 
Gentofte 
kommune 

Ansøgere til 
gymnasiale 
uddannelser, 
landstal 

2011 3,8% 21,8% 91,8% 70,7% 

2012 3,8% 20,4% 93,0% 71,5% 

2013 3,1% 18,8% 94,3% 73,6% 

2014 3,9% 19,6% 92,6% 72,9% 

2015 2,6% 18,5% 94,6% 73,8% 

2016 3,3% 18,4% 93,4% 74,3% 

2017 4,2% 18,5% 91,7% 74,0% 

2018 4,6% 19,4% 91,1% 73,1% 

2019 3,9% 20,1% 91,3% 72,0% 

2020 3,0% 19,9% 93,1% 72,0% 
Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk, Undervisningsministeriet. 

 

Blandt Gentofte Kommunes nabokommuner, Gladsaxe, København og Lyngby-Taarbæk, er udsvin-

gene i perioden 2011 til 2020 generelt en smule større. Dog placerer Lyngby-Taarbæk Kommune 

sig tæt på Gentofte Kommune med en forskel mellem laveste og højeste andel ansøgere på 2,4 

procentpoint på EUD-området og 4,8 procentpoint på det gymnasiale område (jf. bilag 2).  

http://www.uddannelsesstatistik.dk/
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3.2. Udviklingen siden 2019 

3.2.1. EUD 2019 til 2020: 

Hvis der udelukkende fokuseres på udviklingen fra 2019 til 2020, ses der på EUD-området en ten-

dens til nedgang i andel ansøgere. For ansøgere bosat i kommunen falder andelen fra 3,9% i 2019 

til 3,0% i 2020. På landsplan ses der også et lille fald i andel ansøgere til EUD fra 20,1% i 2019 til 

19,9% i 2020.  

I Gentofte Kommunes nabokommuner, Gladsaxe, København og Lyngby-Taarbæk, er andelen af 

ansøgere på EUD-området også faldet siden 2019, se bilag 2. 

Med udviklingen 2011 til 2020 in mente, er det vigtigt at understrege, at selvom UU-Gentofte kan 

konkludere et fald på 0,9 procentpoint i andel ansøgere til EUD fra 2019 til 2020, peger det ikke 

nødvendigvis i retning af en entydigt faldende kurve. Samtidig er udsvingene, som nævnt, for-

holdsvis små i perioden.  

 

3.2.2. Gymnasiale uddannelser 2019 til 2020:  

På landsplan er der ingen ændring i andel ansøgere til de gymnasiale uddannelser fra 2019 til 

2020, andelen ligger på 72,0% begge år. For elever med bopæl i Gentofte Kommune er andelen til 

gengæld steget fra 91,3% (2019) til 93,1% (2020). Denne stigning kan være med til at forklare, at 

faldet i andel ansøgere på EUD-området i 2020 er større i Gentofte Kommune end på landsplan. I 

Gentoftes nabokommuner stiger andel ansøgere til det gymnasiale område også i både Gladsaxe 

Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune, mens andelen falder i Københavns Kommune (bilag 2).   
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4. Ansøgere bosat i kommunen 2020 – samlet overblik 

Tallene i dette afsnit er trukket i www.optagelse.dk den 16. april 2020 af UU-Gentofte. Tabellerne 

inkluderer både ansøgninger fra elever bosat i kommunen, som søger i direkte forlængelse af 9. 

eller 10. klasse, samt unge bosat i kommunen, som ikke ansøger i direkte forlængelse af 9. eller 10. 

klasse.  

Til forskel fra tallene fra www.uddannelsesstatistik.dk, som er præsenteret i afsnit 2 og 3, medta-

ges som nævnt ovenfor den gruppe af unge, der ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. 

klasse6. UU-Gentofte anser denne gruppe for relevant ift. søgemønsteret, da disse unge, ligesom 

de unge, der søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, også ønsker at påbegynde en ung-

domsuddannelse i 2020 – den eneste forskel er, at de ikke søger i direkte forlængelse af grundsko-

len. UU-Gentofte vejleder desuden unge under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddan-

nelse, og som er bosiddende i Gentofte Kommune. Gruppen af unge, der søger ’udefra’, er derfor 

også en del af UU-Gentoftes målgruppe.  

I www.optagelse.dk findes kategorien ’andet’, som fx indeholder FGU, STU, udlandsophold, høj-

skole, frie fagskoler. UU-Gentofte har i denne kategori været inde på hver enkelt ansøgning med 

henblik på at sikre, at ansøgningerne placeres i samme kategorier som de kategorier, Under-

visningsministeriet opererer med på www.uddannelsesstatik.dk. Formålet med dette er at skabe 

et sammenligningsgrundlag på tværs af de to portaler.  

 

4.1. Gentofte Kommunes samlede ansøgninger til 10. klasse, ungdomsuddannelse og ’andet’ 

Nedenstående tabel indeholder tal trukket i optagelse.dk og omfatter derfor det samlede antal an-

søgninger i Gentofte Kommune, dvs. både elever med bopæl i kommunen, der søger i direkte for-

længelse af 9. eller 10. klasse, og unge med bopæl i kommunen, som ikke søger i direkte forlæn-

gelse af grundskolen.  

 

  

 
6 På www.uddannelsesstatistik.dk fremgår det, at 1241 elever har søgt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. På 
www.optagelse.dk var der pr. 16. april 2020 ansøgninger fra 1371 unge. Dvs. både elever, der søger direkte fra 9. eller 
10. klasse, og unge, der ikke søger i direkte forlængelse af grundskolen. Tallene er ikke direkte sammenlignelige, da 
www.optagelse.dk er en dynamisk portal med tal trukket 16. april, mens tallene i www.uddannelsesstatistik.dk er 
trukket i marts 

http://www.optagelse.dk/
http://www.uddannelsesstatistik.dk/
http://www.optagelse.dk/
http://www.uddannelsesstatik.dk/
http://www.uddannelsesstatistik.dk/
http://www.optagelse.dk/
http://www.optagelse.dk/
http://www.uddannelsesstatistik.dk/


11 
 

Tabel 2: Samlet ansøgermængde  til 10. kl., ungdomsuddannelse og ‘andet’ fra elever og unge med 
bopæl i Gentofte Kommune. Tabellen rummer både elever, der søger i direkte forlængelse af 9. 
eller 10. kl., og unge, der ikke søger i direkte forlængelse af grundskolen. 

 Antal ansøgere Andel i % 

10. klasse, herunder efterskoler 285 20,8% 

EUD 71 5,2% 

GYM 993 72,4% 

FGU og STU 15 1,1% 

Andet (ungdomshøjskole, udlandsophold og andet  
fx uafklarethed) 7 0,5% 

I alt 1371 100,0% 
Kilde: Optagelse.dk, FTU-ansøgninger, 16.04.2020. 

Af tabellen fremgår det, at i alt 1371 unge bosat i Gentofte Kommune i 2020 har søgt om opta-

gelse på 10. klasse, en ordinær ungdomsuddannelse, FGU, STU eller ‘andet’.  

Af den samlede ansøgermængde har 72,4% søgt en gymnasial uddannelse (HF, HHX, HTX, IB, Pre-

IB og STX), mens 5,2% har søgt en erhvervsuddannelse som førsteprioritet.  

285 unge med bopæl i kommunen, svarende til 20,8% af det samlede antal ansøgere, har søgt 10. 

klasse som førsteprioritet, herunder kommunale og private 10. klasser i og uden for kommunen 

samt efterskoler. På www.uddannelsesstatistik.dk fremgår ansøgninger til 10. klasse ikke, men for 

at skabe et overblik over den samlede ansøgermængde i kommunen er disse ikke sorteret fra i 

ovenstående tabel. Det betyder, at andelene fra ovenstående tabel ikke er direkte sammenligne-

lige med tabel 1 og 2. 

I nedenstående afsnit filtreres ansøgningerne til 10. klasse fra for at få et bedre sammenlignings-

grundlag med tallene fra www.uddannelsesstatistik.dk. 

 

4.2. Ansøgninger til ungdomsuddannelse 

I dette afsnit fokuseres på de elever og unge bosat i Gentofte Kommune, som har angivet en ung-

domsuddannelse som førsteprioritet på optagelse.dk. Det vil sige, at ansøgningerne til 10. klasse 

er taget ud af det samlede antal, mens de øvrige kategorier er bibeholdt, så de matcher Under-

visningsministeriets kategorier på www.uddannelsesstatistik.dk. Nedenstående tabel viser derfor 

de samlede ansøgninger fra unge i Gentofte Kommune til erhvervsuddannelser, gymnasiale ud-

dannelser, FGU og STU samt ’andet’. Tabellen indeholder både ansøgninger fra elever bosat i kom-

munen, der søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, og unge bosat i kommunen, der ikke 

søger i direkte forlængelse af grundskolen. 

 

http://www.uddannelsesstatistik.dk/
http://www.uddannelsesstatistik.dk/
http://www.uddannelsesstatistik.dk/
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Tabel 3: Ansøgninger til ungdomsuddannelse, FGU og STU samt ‘andet’. Tabellen rummer både an-
søgninger fra elever i 9. eller 10. klasse med bopæl i Gentofte Kommune samt unge bosat i kommu-
nen, som ikke søger i direkte forlængelse af grundskolen. 

 Antal ansøgere Andel i % 

EUD 71 6,5% 

GYM 993 91,4% 

FGU og STU 15 1,4% 

Andet (ungdomshøjskole, udlandsophold og andet fx uafkla-
ret) 7 0,6% 

I alt 1086 100,0% 
Kilde: Optagelse.dk, FTU-ansøgninger, 16.04.2020 – renset for ansøgninger til 10. klasse.  

 

Af tabellen fremgår det, at 1086 elever og unge med bopæl i kommunen har valgt at søge ind på 

en ungdomsuddannelse i forbindelse med optaget i august 2020. 91,4% af de unge søger en gym-

nasial uddannelse som førsteprioritet, hvilket er 1,7 procentpoint lavere, end når der udelukkende 

ses på ansøgninger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse (jf. tabel 2). Samtidig er andelen af 

unge, der søger EUD som førsteprioritet, 6,5%, hvilket er 3,5 procentpoint højere, end når der 

udelukkende ses på ansøgninger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse (jf. tabel 2).  

Med andre ord sker der en forholdsvis markant ændring i søgemønstret, herunder særligt i priori-

teringen af EUD, når unge fra Gentofte Kommune, der ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 

10. klasse medtages, frem for at udelukkende at se på ansøgninger i direkte forlængelse af grund-

skolen.  
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5. EUD som særligt fokusområde 

Den politiske målsætning om at øge andelen af ansøgere til EUD-området afspejler sig i et større 

fokus på udviklingen i søgemønsteret på dette område. Nærværende afsnit har som følge heraf til 

formål at belyse EUD som et særligt uddannelsespolitisk fokusområde i Gentofte Kommune. 

 

5.1. Søgningen til EUD i Gentofte Kommune 

Nedenstående tabel sammenholder andelen af ansøgere til EUD opgjort på forskellig baggrund. De 

første to kolonner; landstal og bopælskommune er tal fra www.uddannelsesstatistik.dk med fokus 

på elever, der søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, mens den sidste kolonne er bereg-

net ud fra www.optagelse.dk og inkluderer ansøgere, der ikke søger i direkte i forlængelse af 9. 

eller 10. klasse.  

Tabel 5: Sammenligning af EUD-tal for ansøgere i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse på hhv. 
lands- og kommuneplan samt Gentoftes samlede ansøgermængde, herunder også unge, der ikke 
søger i direkte forlængelse af grundskolen 

 Landstal Ansøgere med 
bopæl i Gentofte 
Kommune 

Samlede ansøgere med bopæl i 
Gentofte Kommune (inkl. unge, der 
ikke søger i direkte forlængelse) 

EUD 19,9% 3,0% 6,5% 
 

Kilde: Landstal og bopælskommune stammer fra www.uddannelsesstatistik.dk, Undervisningsministeriet, mens sam-

lede ansøgere med bopæl i kommunen er beregnet af UU-Gentofte ud fra optagelse.dk. 

 

Tallene viser, at tendensen til at søge EUD som førsteprioritet er større for de unge, som ikke sø-

ger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Faktisk så meget, at ungegruppen, der ikke søger i 

direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, er med til at trække det samlede søgetal for EUD op på 

6,5%, hvor tallet for elever med bopæl i kommunen, der søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. 

klasse, ligger på 3,0%. Dette på trods af, at antallet af elever, der søger i direkte forlængelse af 9. 

og 10. klasse, er markant større, end antallet af unge, der ikke søger i direkte forlængelse af grund-

skolen.   

Forklaringerne på, at denne gruppe er mere tilbøjelige til at vælge EUD som førsteprioritet, kan 

være mange. Det er bl.a. oplagt at pege på, at de ansøgere, der ikke søger i direkte forlængelse af 

9. eller 10. klasse, typisk er mere modne og måske derfor også har mere mod til at turde træffe et 

anderledes valg end det ”selvfølgelige” valg af STX (jf. afsnit 5.2). Derudover kan flere af dem alle-

rede have prøvet kræfter med de gymnasiale uddannelser og dermed have erfaret, at et andet ud-

dannelsesvalg er mere oplagt for dem. Det er i hvert fald nogle af de forklaringer, UU-Gentoftes 

ungevejledere bringer med tilbage fra vejledningssamtaler med de unge. UU Gentofte vejleder 

unge under 25 år, som ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse, og har derfor vejledt mange af 

de unge, der ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.  

http://www.uddannelsesstatistik.dk/
http://www.optagelse.dk/
http://www.uddannelsesstatistik.dk/
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5.2. En strategi på EUD-området: 

Både på landsplan og i Gentofte Kommune er der en uddannelsespolitisk målsætning om at øge 

andelen af elever, der søger en erhvervsuddannelse.  

Der er stor forskel kommunerne imellem på søgemønstret til ungdomsuddannelserne. Gentofte 

ligger, som nævnt, under andelen på landsplan på EUD-området og over andelen på landsplan på 

det gymnasiale område. I et notat fra KKR fra den 13. januar 20177 nævnes to væsentlige årsager 

til den store forskel på søgningen til EUD kommunerne imellem.  

For det første nævnes udbuddet af ungdomsuddannelser i den enkelte kommune. Afstanden til 
ungdomsuddannelserne, men også de ungdomsuddannelser, de unge møder og ser i hverdagen, 
kan påvirke deres valg. I Gentofte Kommune er der intet udbud af erhvervsuddannelser inden for 
kommunegrænsen. Til gengæld ligger der fire almene gymnasier og en HF. 

For det andet nævnes, at der kommunerne imellem er stor forskel på traditionen for at vælge en 
erhvervsuddannelse. I Gentofte Kommune er der stor tradition for at vælge de gymnasiale uddan-
nelser, herunder særligt det almene 3-årige gymnasium (STX). UU-Gentofte har i 2019, i et udvik-
lingsprojekt med titlen ”Unges Stemme”, undersøgt de unges oplevelser med uddannelsesvejled-
ning og valg af ungdomsuddannelse. De unges fortællinger bekræfter, at STX ofte betragtes som 
normen eller det selvfølgelige valg, og at overvejelser om at træffe et anderledes valg kan være 
forbundet med stor tvivl8. Tanken med projektet ”Unges Stemmer” er – i tråd med EN UNG POLI-
TIK – at give de unges fortællinger og input en central rolle i udviklingen af vejledningspraksis og 
arbejdet med forskellige uddannelsespolitiske mål.    

Nærværende notat kan bruges som grundlag for udarbejdelse af en strategi ift. at øge søgningen 
til erhvervsuddannelser i Gentofte Kommune.  

  

 
7 https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2017/InfRef7711-bilag/Bilag1752744.PDF, 
30.04-2020 
8 Mads Scheibye, Unges Stemme 2019: 4 

https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2017/InfRef7711-bilag/Bilag1752744.PDF
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6. Bilag  

Bilag 1:  

Data fra www.uddannelsestatistik.dk, ansøgere i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, bosat i 

kommunen: 

  2019 2020 

10. kl. 252 273 

Erhvervsuddannelse 39 29 

Gymnasial uddannelse 906 901 

FGU og STU* 20 17 

Øvrigt  28 21 

Hovedtotal 1.245 1.241 

   
* På www.uddannelsesstatistik.dk benævnes denne gruppe forberedende grunduddannelse og 

øvrige ungdomsuddannelser. I data om tallene skrives: ”Forberedende grunduddannelse: FGU, Øv-

rige ungdomsuddannelser gælder særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser: STU”. UU-Gentofte 

kalder derfor denne kategori FGU og STU. 

 

Bilag 2:  

Ansøgere til EUD og gymnasiale uddannelser 2011-2020, bosat i Gentofte Kommunes nabokom-

muner, kilde: www.uddanelsesstatistik.dk. 

a) Gladsaxe Kommune 

År 

Ansøgere 
EUD bosat 
i kommu-
nen 

Ansøgere 
gym bosat 
i kommu-
nen 

2011 16,6% 76,6% 

2012 14,8% 78,4% 

2013 13,4% 81,9% 

2014 12,1% 81,5% 

2015 14,1% 78,6% 

2016 11,6% 78,5% 

2017 11,0% 78,9% 

2018 14,2% 80,4% 

2019 14,2% 76,7% 

2020 12,5% 84,0% 

 

 

http://www.uddannelsestatistik.dk/
http://www.uddanelsesstatistik.dk/
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b) Københavns Kommune 

År 
Ansøgere 
EUD bosat i 
kommunen 

 
Ansøgere 
gym bo-
sat i kom-
munen 

2011 15,0% 75,0% 

2012 13,2% 75,2% 

2013 10,9% 79,3% 

2014 12,6% 80,2% 

2015 11,9% 80,4% 

2016 11,1% 81,1% 

2017 12,6% 80,3% 

2018 12,6% 80,0% 

2019 12,8% 81,9% 

2020 11,4% 80,4% 

 

c) Lyngby-Taarbæk Kommune 

År 

Ansø-
gere EUD 
bosat i 
kommu-
nen 

Ansø-
gere gym 
bosat i 
kommu-
nen 

2011 8,6% 85,3% 

2012 6,9% 88,1% 

2013 6,5% 88,1% 

2014 6,3% 88,0% 

2015 6,9% 88,8% 

2016 6,5% 87,7% 

2017 6,2% 88,8% 

2018 5,9% 90,1% 

2019 7,9% 87,9% 

2020 6,3% 89,6% 
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