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Indledning 

Kvartalsrapporten, der udkommer 4 gange årligt er UU Thys bud på at sætte fokus på 

udvalgte brændpunkter.  

Rapporten udarbejdes 4 gange om året og har i hvert kvartal et specifikt emne. 

Emnet i denne rapport tager udgangspunkt i de unges tilmeldinger til ungdomsuddan-

nelserne. Der vil desuden være et specifikt afsnit om de unges tilmelding til  

erhvervsuddannelserne. 

 

Rapporten omfatter unge op til 25 år og danner grundlag for den lovbundne kvalitets-

udvikling af vejledningsindsatsen i UU Thy. Rapporten er delt i to, de første sider om-

handler de 15-17 årige unge, de sidste sider omhandler de 18-24 årige. 

 

UU Thy har etableret samarbejde med nabo-UU´ere, og i rapporten vil der på sigt 

indgå tabeller, der sammenligner gennemsnittet med Frederikshavn, Hjørring, Brøn-

derslev, Jammerbugt og Morsø.  

 

De aktuelle tal er trukket fra UU’s database 1. juli 2018, samt fra undervisningsmini-

steriets hjemmeside www.optagelse.dk   

 

Når en ung har gennemført en ungdomsuddannelse, ophører UU’s forpligtigelse til vej-

ledning og herefter modtages der ikke sikre data, om den unges videre forløb på ud-

dannelses- og beskæftigelsesområdet. 

http://www.optagelse.dk/
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Opsummering. 

- flere 15-17 årige har valgt en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.  

- andelen af afgangselever fra grundskolen der har valgt en erhvervsuddannelse ligger 

over landsgennemsnittet og andelen der har valgt en gymnasial vej ligger under lands-

tallet.  
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Status på de 15-17 årige. 

 

Hovedplacering Antal Fordeling 

Andre ungdomsuddannelser 2 0,2% 

Erhvervsuddannelser 12 1,1% 

Forberedende og udviklende aktiviteter 14 1,3% 

Grundskolen 1034 94,7% 

Gymnasiale uddannelser 23 2,1% 

Midlertidige aktiviteter 1 0,1% 

Ikke i gang med aktivitet 6 0,5% 

Hovedtotal 1092 100,0% 

 

Det ses af tabellen, at 98,1% af de 15-17 årige i Thy er indenfor uddannelsessyste-

met. 

1,9% af de unge 15-17 årige svarende til 21 unge er udenfor uddannelsessystemet og 

er i gang med enten forberedende aktiviteter eller midlertidige aktiviteter. 
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Herunder ses en tabel, der viser de 21 unges aktiviteter. 

Hovedplaceringer antal 

Forberedende og udviklende aktiviteter 14 

Arbejde - deltid 5 

Arbejde - fuld tid 4 

Produktionsskole 5 

Midlertidige aktiviteter 1 

Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven 1 

Ikke i aktivitet 6 

Uden kendt aktivitet på dagen. 6 

Hovedtotal 21 

 

Alle unge under 18 år skal være i gang med uddannelse eller være i gang med at for-

berede sig på at tage en uddannelse, som beskrevet i ’pligtbekendtgørelsen’. De fleste 

er i gang med arbejde eller produktionsskole som forberedende aktivitet. Ingen af de 

unge er aktiverede gennem Jobcenteret. 
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Overgangsfrekvenser til ungdomsuddannelserne. 

 

Adgangskravene til erhvervsuddannelserne er fortsat relativt nye. Optagelsen er af-

hængig af prøvekaraktererne ved afgangseksamen fra grundskolen. For at komme di-

rekte ind, skal man opnå gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik. 

 

861 elever forlod grundskolen juni 2018. 

311 har valgt et 10. skoleår, og tæller ikke med i nedenstående tabel.  

 

Uddannelsesvalget fordelte sig således: 

Hovedplacering Antal tilmeldinger Procentvis fordeling 

Andre ungdomsuddannelser 11 2% 

Erhvervsuddannelser 142 29% 

Forberedende og udviklende aktivite-

ter 

14  

3% 

Gymnasiale uddannelser 326 66% 

Antal tilmeldinger til uddannelser 493  

Thisted kommune ligger under landsgennemsnittet i tilmeldinger til gymnasiale ung-

domsuddannelser, men ligger over gennemsnittet af tilmeldinger til erhvervsuddannel-

sere. 
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Sammenligning med foregående 2 år: 

 

 

 

Tabellen på forrige side viser, at der er en jævn procentvis stigning i tilmeldingerne 

til både gymnasiale uddannelse og erhvervsuddannelser. Der er et fald i antallet af 

unge, der vælger andre aktiviteter end uddannelse. 

Antalsmæssigt er der en stigning på 28 tilmeldinger til erhvervsuddannelser, hvilket 

er 24,5% flere end sidste år. 

Der er en antalsmæssig stigning på 44 elever til de gymnasiale uddannelser, hvilket 

svarer til en 15 % stigning. 

Baggrunden for de øgede tilmeldinger findes i det totale antal tilmeldinger de sene-

ste år. Der var i 2018 66 tilmeldinger mere til ungdomsuddannelserne end der var i 

2017. 

 

Ungdomsuddannelse 2016 2017 2018 

 An-

tal 

% Antal % Antal % 

Gymnasiale uddannelser 357 62% 282 64% 326 66% 

Erhvervsuddannelser 146 25% 114 26% 142 29% 

Andet 71 12% 45 10% 25 5% 



Kvartalsrapport 2. kvartal 2018 

 

Side [7] 

 

Status på de 18-25 årige unge. 

  
Der er 3256 unge 18-24 årige i Thisted kommune pr. 1. juli 2018 

Det er tydeligt, at der sker en fraflytning fra kommunen. 

 

I nedenstående tabel ses gruppens aktivitet indenfor uddannelsessystemet. 
Uddannelse antal Fordeling 

I gang 1264 39% 

Ja 1318 40% 

Nej 674 21% 

Hovedtotal 3256 100% 

 

674 svarende til 21% af de unge mellem 18 og 24 år er helt uden for uddannelsessy-

stemet. De er ikke i gang med en uddannelse og har ikke gennemført en.  

En del af de unge er udlændinge uden uddannelsesbaggrund, som er i arbejde eller på 

offentlig forsørgelse. De opsøges ikke af UU Thy. 
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De 674 unge der ikke er i gang med en uddannelse eller har gennemført en fordeler 

sig på følgende aktiviteter: 
Underplacering Antal 

10.Efterskole 7 

10.Folkeskole 6 

9.Folkeskole 1 

Afsoning 1 

Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 29 

Arbejde - deltid 41 

Arbejde - fuld tid 138 

Danskuddannelse 59 

Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 3 

Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven 1 

Højskole 3 

Ledig 19 

LOP 2 

Offentlig forsørgelse 162 

Orlov 2 

Produktionsskole 30 

Sygdom 6 

TAMU 1 

Teknologi, byggeri og transport - hovedforløb 1 

Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven 1 

Videregående uddannelser 1 

VUC-AVU niveau 55 

VUC-HF niveau 20 

Værnepligt 1 

Øvrige uddannelser og kurser 3 

Uden kendt aktivitet 81 

Hovedtotal 674 
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Ud af disse 674 unge er 77 i gang med HF enkeltfag eller AVU på VUC. 14 er i gang 

med 10. klasse og 59 er i gang med danskuddannelse. Der er en stor gruppe der er i 

arbejde, både fuld tid og deltid. Der er også en stor gruppe(24% af de unge uden ud-

dannelse) der er på offentlig forsørgelse.  

 

 

Fordelingen af antallet af unge der er i gang med uddannelse de seneste år: 

 

Tabellen viser, at der er et faldende antal unge, der ikke har en uddannelse og som 

ikke er i gang. Der er et stigende antal unge, der gennemfører en uddannelse. 

29% af de unge, der ikke har en uddannelse og som ikke er i gang med en uddannelse 

er ikke danske statsborgere. 

 

 

 

 

Udarbejdet af  

Lars Røge Hamer, UU Thy 

lrh@thisted.dk mobil: 26802377 

  1. januar 2017 1. juli 2017 1. juli 2018 

 Antal % Antal % Antal % 

I gang med uddannelse 1149 34% 923 26% 1264 39% 

Gennemført en ungdomsuddan-
nelse 1531 46% 1894 53% 1318 40% 

Har ikke gennemført og er ikke i 
gang 659 20% 782 22% 674 21% 

Hovedtotal 3339 100% 3599 100% 3256 100% 

mailto:lrh@thisted.dk
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