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Tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2016 

Nationale mål: 

95 % af en ungdomsårgang skal gennem føre en ungdomsuddannelse. 

25 % af en ungdomsårgang skal i 2020 vælge en erhvervsuddannelse. I 2030 skal andelen være 

30% 

I nedenstående tal indgår udelukkende 1. prioritets tilmeldinger fra 15. marts. 

 

FTU – samlet tilmelding til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser for alle elever i 

Danmark, der forlader 9. og 10. klasse i 2016. 

Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 

18,4 % 74,3 % 

 

 

FTU – Samlet tilmelding til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser 2015 og 2016 for 

alle elever, der forlader 9. og 10. klasse fra skoler i Dragør . 

Erhvervsuddannelser                           Gymnasiale uddannelser 

2015 2016 2015 2016 

16,6% 17,4 % 82,8 % 81,9 % 

 

 

FTU – Samlet tilmelding til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser 2014, 2015 og 

2016 for alle elever, der har bopæl i Dragør. (I disse tal indgår altså også elever fra efterskoler, 

friskoler m.m.) 

                         Erhvervsuddannelser                                               Gymnasiale uddannelser 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

8,9 % 16,6 % 15,2 % 87 % 79,9% 82,0 % 
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8. Klasse 2014/2015 og 9.klasse 2015/2016 (det er de elever, der nu går i 10.klasse 

eller på en ungdomsuddannelse m.m.)  

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING  

Skole IUP 1.12.2014 Revurdering IUP 
august 2015 

Endelig vurdering 
marts 2016 IUP  

Korsvejens Skole 21 9 6 (hvoraf én med 
skoleværing) 

Pilegårdsskolen 24 10 13 

Løjtegårdsskolen  20 15 13 

Nordregårdsskolen 17 8 7 

Skelgårdsskolen 23 13 12 

Skottegårdsskolen  16 18 (tilgang af elever 
fra M3) 

8 

Kastrupgårdsskolen  12 9 4 

I alt 133 (30,4 %) 82 (18,8 %) 63 (17,4 %) * 

Dragør Skole Syd 8 6 6 

St. Magleby Skole 16 11 8 

Dragør Skole Nord 10 12 (tilgang af elever 
ude fra) 

3 

I alt  34 (22,6 %)                       29 (19,3 %) 17  (11,3%) * 

Amager Privatskole 9 5 4 
I ALT I UU TÅRNBY 176 (29,3 %) 116 84 (14 %) 

*En stor del af disse elever har valgt 10. klasse. 

En case - et vejledningsforløb for IUP elev 

Fra Introkursus til praktik (§ 9 stk. 4) til mesterlære 

X er en dreng, som har haft en svær skolegang præget af faglige og personlige udfordringer. Dette 

er især kommet til udtryk gennem manglende evne til at holde fokus, manglende vedholdenhed og 

ringe deltagelse i skolearbejdet.  

I 8. og 9 klasse blev skoletrætheden massiv med deraf følgende høj fraværsprocent. Efter to dage på 

introkursus på Bygge og Anlæg (tidligere betegnelse), blev interessen for murerfaget vakt. Derfor 

blev X i 8.klasse tilbudt et længerevarende praktikforløb to dage om ugen hos en murermester. 

Tilbagemeldingerne fra murermesteren var meget positive. X mødte op til tiden hver dag og udviste 

en ihærdig og stabil arbejdsindsats. Murermesteren var glad for at have ham i praktik og X udtrykte 

begejstring for murerfaget. Mens forløbet stod på, var X en smule mere deltagende i skolen.  

Efter endt praktik faldt X hurtigt tilbage til det gamle mønster i forhold til ringe mødestabilitet, 

manglende vedholdenhed og deltagelse. I 9.klasse var skoletrætheden og fraværet meget udtalt. 
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Da X skulle ansøge til ungdomsuddannelse faldt valget på en mureruddannelse. Han blev pga. sit 

ustabile fremmøde og manglende deltagelse vurderet ikke -uddannelsesparat. 

Vejleder fik etableret en aftale med den tidligere praktikvært om at tage X i mesterlære. Efter 6 

succesfulde måneder i mesterlære – med stabil og stor arbejdsindsats, blev X tilmeldt et grundforløb 

på Bygge og Anlæg og er nu i gang med hovedforløbet. Han har stadig uddannelsesaftale med 

samme murermester. 

 

8.klasse 2015-2016 (nuværende 9.klasse) 

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING  

Skole IUP 1.12. 2015 IUP Revurdering maj/juni 
2016 

Korsvejens Skole 20 (inkl. Ordblindeklassen) 17 (tilgang af elever) 

Pilegårdsskolen 28 22 

Løjtegårdsskolen  17 17 

Nordregårdsskolen 9 9 

Skelgårdsskolen 17 12 

Skottegårdsskolen  9 8 

Kastrupgårdsskolen  17 12 

I alt 117 (29,2 %) 97 (24,2) 

Dragør Skole Syd 4 3 

St. Magleby Skole 28 18 

Dragør Skole Nord 9 7 

I alt 41 (25,3%) 28 (17,2) 

Amager Privatskole 10 6 
I ALT I UU TÅRNBY 168 131 
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7.klasse 2015/2016 (nuværende 8.klasse) 

FOKUSELEVER  

Skole FOKUSELEVER MAJ 2016 
Korsvejens Skole 15 

Pilegårdsskolen 27 

Løjtegårdsskolen  22 

Nordregårdsskolen 16 

Skelgårdsskolen 13 

Skottegårdsskolen  7 

Kastrupgårdsskolen  30 

I alt 130 (30,4 %) 

Dragør Skole Syd 14 

St. Magleby Skole 7 

Dragør Skole Nord 18 
I alt 39 (36,1 %) 

Amager Privatskole 8 
I ALT I UU TÅRNBY 177  

 

UP KLASSEN 

UP klassen er et tilbud til elever på 8. klassetrin, der er vurderet ikke uddannelsesparate på personlige og 

sociale kompetencer. Mange af de unge har også faglige udfordringer. 

Der kører to forløb af 12 uger om året.  Start september og januar.  

Skole UP3 – forår 2016 UP4 – efterår 2016 
Korsvejens Skole 0 3 

Pilegårdsskolen 2 1 

Løjtegårdsskolen  0 2 

Nordregårdsskolen 0 1 

Skelgårdsskolen 3 1 

Skottegårdsskolen  1 1 

Kastrupgårdsskolen  1 4 

I alt   

Dragør Skole Syd 0 0 

St. Magleby Skole 0 1 

Dragør Skole Nord  0 
I alt   

Amager Privatskole 0 0 
I ALT I UU TÅRNBY 7 14 
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ADGANGSKRAV TIL ERHVERVSSKOLERNE. 

Hvis en elev ikke opfylder adgangskravet på 02 i dansk og matematik, kan de ikke 

starte direkte på en erhvervsskole. De kan efterfølgende komme ind gennem en 

optagelsesprøve, sommerskole og en ny optagelsesprøve eller, hvis de er over 18 år, 

et forløb på VUC. 
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Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse 2016 

 

Brugerundersøgelsen af vejledningen er gennemført i april 2016. Målgruppen er alle elever i 9. og 

10. klasse. Det er Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, der står bag undersøgelsen. 

 

I UU i Tårnbys område er der i alt 533 besvarelser fordelt på 11 skoler svarende til en svarprocent 

på 75%. 

Besvarelserne fordeler sig på 414 elever  9. klasse og 117 elever i 10. klasse. 2 elever har angivet 

specialklasse.  

 

Rapporten ”UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og 

specialklasse, juni 2016” med undersøgelsens samlede resultat for de 55 UU-centre kan hentes som 

via EVA’s hjemmeside: https://www.eva.dk/udgivelser/2016/uu-brugerundersogelse-2016  

 

Der er beregnet benchmarkingscore for spm. 13 ”Hvor meget synes du, at de vejledningsaktiviteter, 

du lige har vuederet hver for sig, samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil til næste 

skoleår?” og for spm. 16 ”Var du inden d. 1. marts parat til at vælge, hvad du skal til næste 

skoleår?” 

Den samlede benchmarkingscore for alle UU-centrene er for spm. 13  på 57,8. De enkelte centres 

score varierer fra godt 49 til godt 65. UU i Tårnbys score er 55,0. 

Benchmarkingscoren for spm. 16 er andelen af elever, der har svaret ja til spørgsmålet. Centrenes 

samlede score er 92%, med en variation fra 88% til95%. Scoren for UU i Tårnby er 90%. 

 

Undersøgelsen har i alt 28 spørgsmål. Ikke alle elever bliver stillet alle 28 spørgsmål. 

Her er medtaget et uddrag. 

 

 

 

 

https://www.eva.dk/udgivelser/2016/uu-brugerundersogelse-2016
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Elevernes udbytte af vejledningsaktiviteter: 
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Elevernes overvejelser om uddannelsesvalget 
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_______________________________________________________________ 

 

 

 

Kontakt- og tilbudstid 

UU er forpligtet til at kontakte unge mellem 15 og 17 år senest 5 dage efter, at UU er gjort bekendt 

med frafald og tilbyde ny plan inden 30 dage. 

Ungeteamets Kontakt- og tilbudstid for August 2016 (17 unge) 

1. 2 0 

2. 0 0 

3. 5 0 

4. 2 0 

5. 0 6 

6. 0 16 

7. 6 0 

8. 1 0 

9. 0 0 

10. 1 0 

11. 0 0 

12. 1 0 

13. 0 0 

14. 0 0 

15. 2 11 

16. 0 0 

17. 6 21 
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Unge 15-17 årige i hele UUs område fordelt på 

aktiviteter  

      

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          Pr. 1. juni 2016 

Der er i alt 2068 unge i aldersgruppen 

 

Uddybende forklaring: 

Midlertidige aktiviteter: kan være ”Fritagelse for uddannelsespligt i hht. Vejledningsloven”, 

”Afsoning” eller ”I vejledningsforløb”(unge som er mellem to aktiviteter).  

Forberedende og udviklende aktiviteter: Arbejde, produktionsskole, ophold i udlandet eller andre 

aktiviteter aftalt med UU. 

Andre Ungdomsuddannelser: F.eks  STU, KUU og private uddannelser. 

 

 

Grundskolen 65,72% 

11.-13. skoleår 0,05 % 

Gymnasiale uddannelser 24,18 % 

Erhvervsuddannelser 4,16 % 

Videregående uddannelser 0 % 

Midlertidige aktiviteter 2,18 % 

Forberedende og udviklende 
aktiviteter 3,24 % 

Andre ungdomsuddannelser 0,48 % 
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Unge 18-24 årige i hele UUs område fordelt på uddannelse og 

beskæftigelse 

     

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          Pr. 29. september 2016 

Der er 3940 unge i aldersgruppen. 

Uddybende forklaring: 

Anden ungdomsuddannelse: ex. STU, KUU og private uddannelser og ungdomsuddannelser i 

udlandet. 

Midlertidig aktivitet: Offentlig forsørgelse, sygdom, ledig og barsel. 

Forberedende og udviklende aktiviteter: Produktionsskole, AVU og FVU på VUC, TAMU, 

Højskole, HF enkelt fag og arbejde.  

Ingen aktuel aktivitet: Tilflyttere, unge som har afbrudt en uddannelse som UU ikke har fået kontakt 

med, unge som ikke ønsker vejledning.  

Grundskole 0,1 % 

Ungdomsuddannelse ja! 51,4 % 

I gang med EUD 11,2 % 

I gang med gymnasial udd. 14,3 % 

I gang med anden ungdoms udd. 
1,8 % 

Midlertidig aktiviteter 4,9 % 

Forberedende og udviklende 
aktiviteter 10,6 % 

Ingen aktuel aktivtet 5,6 % 
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Antal afbrud 

Unge under 25, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, fordelt på hvor mange gange de har 

afbrudt en uddannelse 

 Dragør Tårnby Total 

0 gange 1108 3143 4251 

1 gang 123 489 612 

2 gange 32 226 258 

3 gange 16 77 93 

4 gange 4 36 40 

5 gange 1 18 19 

6 gange 0 8 8 

7 gange 2 2 4 

8 gange 0 2 2 

9 gange 0 2 2 

>9 gange 0 1 1 

 

 

Kontaktformer 1.9.2016 

Opgørelse over antallet af de forskellige kontaktformer, som benyttes i vejledningen. 

Kontaktformen 'Andre' dækker over kontakter som ikke længere eksisterer i kartoteket. 

 År til dato Skoleår til dato 

Andet 79 9 

Besøg 19 3 

Brev 609 64 

Email 127 19 

Hjemmebesøg 12 0 

Mail – ikke via UNO Ung 535 67 

Meddelelse fra ungdoms.udd. 3 0 

Møde 195 14 

Notat 1323 138 

SMS – ikke UNO ung 320 63 

Samtale 456 58 

Sms 2326 316 

SMS modtaget 1134 148 

Telefon 1171 156 

Åben vejledning 1 1 

Ønsker ikke vejledning 3 1 

 8313 1057 
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Ministeriets profilmodel. 
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PROFILMODEL 2012, 2013 og 2014 – Udvalgte kommuner – i procent   

Kommuner Andel af en 
ungdoms- 
årgang, der 
forventes at få 
en 
ungdomsud- 
dannelse 25 år 
efter afsluttet 
9. klasse 
2013 

Andel af en 
ungdoms- 
årgang, der 
forventes at få 
en 
ungdomsud- 
dannelse 25 år 
efter afsluttet 
9. klasse 
2014 

Andel af en 
ungdomsud- 
dannelse, der 
forventes at få 
mindst en 
ungdomsud- 
dannelse 25 år 
efter afsluttet 
9. klassse 
2013 

Andel af en 
ungdomsud- 
dannelse, der 
forventes at få 
mindst en 
ungdomsud- 
dannelse 25 år 
efter afsluttet 9. 
klassse 
2014 

Dragør 92 89 96 94 

Brøndby 84 82 89 88 

Hvidovre 88 84 91 90 

Høje Tåstrup 85 85 90 90 

Ishøj 84 83 89 89 

København 85 82 89 89 

Køge 90 88 94 93 

Rødovre 89 83 93 89 

Tårnby 88 86 92 92 

 

 

Kommuner Andel af en 
ungdomsårga
ng, der 
forventes at få 
en 
ungdomsudda
nnelse 6 år 
efter afsluttet 
9. klasse 
2013 

Andel af en 
ungdomsårga
ng, der 
forventes at få 
en 
ungdomsudda
nnelse 6 år 
efter afsluttet 
9. klasse 
2014  

Andel af en 
ungdomsudda
nnelse, der 
forventes at få 
mindst en 
ungdomsudda
nnelse 6 år 
efter afsluttet 
9. klasse 
2013 

Andel af en 
ungdomsuddann
else, der 
forventes at få 
mindst en 
ungdomsuddann
else 6 år efter 
afsluttet 9. klasse 
2014 

Dragør 83 81 84 83 

Brøndby 70 66 71 68 

Hvidovre 72 69 73 72 

Høje Tåstrup 71 70 72 73 

Ishøj 70 67 71 70 

København 69 67 70 70 

Køge 76 73 77 75 

Rødovre 75 68 76 71 

Tårnby 73 72 74 75 
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EGU ELEVER: 

 

EGU Statistik 

Årstal Antal elever i gang 1. september 

2014 - 2015  6 
2015 - 2016 6 

 

Når en ung visiteres til en EGU uddannelse, er det, fordi den unge ikke har de kompetencer, der skal til at 

gennemføre en ordinær uddannelse. Mange EGU elever kommer med dårlige skoleforløb, manglende 

sociale kontakter og en god portion mistro til fagpersoner i bagagen. 

Det kræver viden om og kontakt til den unge at tilrettelægge et uddannelsesforløb - finde den rigtige 

praktikvirksomhed og skoleforløb. Dernæst kræves kontinuerlig kontakt og opfølgning i forhold til den unge 

og virksomheden/uddannelsesstedet for at kunne støtte den unge i at gennemføre. 

 

TRE HISTORIER OM EGU FORLØB. 

J: Et EGU-forløb der fører til arbejde 

- J har haft en blandet skolegang, et betragteligt forbrug af hash og en erhvervet hjerneskade efter en 

trafikulykke. J kunne ikke gennemføre VVS-grundforløb. 

- Tager EGU i et firma, der gennem hele forløbet støtter ham optimalt gennem rummelighed og øje for 

uddannelsesperspektivet, således at J gradvist opbygger faglige og arbejdspladsmæssige kompetencer. J 

tager skoleforløb indenfor såvel VVS-faglige områder som bredere (bla. kørekort).  

- Gennem hele forløbet er J engageret, positiv og mødestabil. Han deltager i alle arrangementer på 

praktikplads og i EGU-regi. Med sin gode attitude fremstår J som rollemodel for både nye EGU-elever og 

nye lærlinge i firmaet. 

- Firmaet ansætter ham som arbejdsmand og sigter mod, at han får kurser og certifikater og derigennem 

videre specialisering og opkvalificering. 

  

S: Et EGU-forløb der fører til uddannelse 

- S har en ASF-diagnose, har gået i specialklasse og derefter taget en STU. Han har et stabilt netværk og 

passer sine ting samvittighedsfuldt. 

-  S har haft STU-praktik i Fona, og fortsætter sin EGU-praktik dér. M har store kompetencer ift spil/musik, 

men har fx svært ved kundekontakt og kassebetjening. 
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- S får en godt tilrettelagt praktik i Fona og rigtig gode skoleforløb for egu-elever på CpWest. Begge steder 

opleves konstant progression, især i EGU'ens 2. år. S får efterhånden kassearbejde og ender med selv at 

have ansvar for at lukke musik/spil afdelingen på faste dage. 

S afslutter EGU og starter på Niels Brock (foreløbig med gode resultater). 

 

 

 S: Et EGU-forløb der fører til uddannelse. 

- S er en pige med lette kognitive vanskeligheder og et skrøbeligt netværk. Hun har svært ved 

læringssituationer og lav faglig selvtillid. S har taget et grundforløb på sosu, for at gå videre på PAU, men 

blev rådet til at stoppe og tage en EGU for at få mere erfaring og studiemodenhed.  

- S tager en EGU inden for det pædagogiske område. Hun er i praktik i to forskellige vuggestuer og især det 

sidste sted engagerer sig meget i hendes forløb. S flytter hjemmefra og både praktikplads og EGU-

vejledningen støtter ift til S' hverdagsliv. Skoleforløbene tages på pædagogseminaret, der har specielle 

forløb for EGU-elever. S har rigtig stort udbytte af disse forløb, både rent fagligt og socialt, da der er 

plads/tid til håndholdt progression. Sidst i EGU'en er S på sommerhøjskole i Jylland, et nyt og stort skridt for 

hende. 

- S færdiggør sin EGU og fortsætter med en PAU, som hun snart er færdig med. 
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STU ELEVER 

 Der er 61 elever i Tårnby 7 elever i Dragør, der er i gang med en STU. 

De er alle vurderet af visitationsudvalget til ikke inden for de næste tre år at have mulighed for at 

gennemføre en anden uddannelse herunder EGU og KUU. 

 

STU elever fordelt på hoveddiagnoser: 

Diagnoser Antal elever 2016 

(Tårnby og Dragør) 

Antal elever 2017 

(Tårnby) 

Antal elever 2017 

(Dragør) 

Udviklingsforstyrrelser 25 17 3 

Psykisk sygdom 9 18  

Generelle indlæringsvanskeligheder 32 24 4 

Sociale og miljøbetingede 

vanskeligheder 

 2  

 I alt 66 I alt 61 I alt 7 

 

EN STU FORTÆLLING 

Fra STU og videre: 

I Vinteren 2009 kom UU Tårnby i kontakt med en ung tilflytter. 

Den unge var uafklaret med hensyn til et uddannelsesvalg og kunne ikke sætte ord på uddannelsesønsker. 

Efter mange vejledningstimer blev det tydeligt, at den unge havde massive kognitive udfordringer. 

Der blev forsøgt flere forskellige uddannelsesforberedende tiltag uden positivt resultat. 

Tilbagemeldingen på et praktikforløb som pædagog var, at den unge på ingen måde var gearet til at arbejde 

med børn og unge pga. manglende kognitive evner.  

Den unge havde desuden en lettere angstprovokeret tilgang til andre mennesker (specielt mænd) hvilke hun 

stort set aldrig talte med, hvis ikke hendes mor var i lokalet. Hun havde ikke faste relationer herunder 

veninder. 

I 2012 søgte familien om en STU taget og den unge blev positivt visiteret og var klar til at gå i gang 

sommeren 2013. 

De næste tre år gennemgik den unge en udvikling der sjældent er set bedre. 

Hun gik fra at være kognitivt stærkt udfordret til at være nøgleperson i STU skolens køkken, hvor hun 

gennemgik forskellige kurser i madlavning, cafedrift og kreative aktiviteter. 

 

STU Skolen har en afdeling for det kreative og her sælger de ting, som de unge laver. Den unges kreative 

arbejde bragte hende op som den bedst sælgende elev i skolens butik. 
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Derudover gennemgik hun flere kurser, som var obligatoriske for at få lov til at lave mad i et 

institutionskøkken. Hun vandt samtidigt en større pris for bedste ”Urban Gardening” i samarbejde med andre 

unge på skolen. 

Under sit ophold på STU skolen har den unge modtaget hjælp fra en støtte /kontaktperson og derigennem 

udviklet en meget positiv progression. 

Den unge er nu i stand til at koncentrere sig i forhold til at arbejde med og i køkkenfaciliteter. Hun arbejder 

koncentreret omkring indkøb og husholdning generelt. Og hun er i gang med at lære at læse og udvikler bl.a. 

derfor god selvforståelse og indsigt i egen situation.  

I 2016 blev den unge færdiguddannet STU elev og fik tilbud om at overgå som EGU elev betalt af den 

pågældende institution. I EGU regi arbejder den unge mere selvstændigt med madlavning og anretning samt 

medvirker til indkøb m.v.  

Den unge er nu også flyttet i egen bolig. 

 


