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Indledning
Vejledningsdelen af Den koordinerende ungeindsats (KUI) udarbejder halvårligt rapporter, der
beskriver de 15-24 åriges aktiviteter. Rapporterne udarbejdes 1. april og 1. oktober og offentliggøres på vores hjemmeside.
Rapporterne sætter fokus på hver sin vinkel på tilmeldingerne til ungdomsuddannelser. I april
er der fokus på hvad de unge i 9. og 10. klasse tilmelder sig til kommende skoleår. I oktober er
der fokus på omvalg og afbrud i ungdomsuddannelser.
Der udarbejdes desuden 2 tillæg, som beskriver Uddannelsesparathedsvurderingerne. Disse
bilag udarbejdes i medio januar og juni.
Rapporten er et øjebliksbillede af de unges aktuelle aktiviteter den dag data genereres.
Alle data i rapporten er trukket i Uno Ung den 30. september 2021.
Der kan være en usikkerhed i data, da KUI vejledning er afhængig af, at ungdomsuddannelser
og andre aktører sender relevante data. Der kommer endvidere data direkte fra de unge, som
kan medvirke til en usikkerhed i statistikken.
Rapporten er opdelt i to undergrupper, de 15-17 årige, som KUI Vejledning har en særlig forpligtigelse overfor jvf. Pligtbekendtgørelsen(BEK nr 1014 af 04/10/2019) og de 18-24 årige.
Særligt for denne rapport:
• Alle unge er i gang med en aktivitet eller er i vejledning
• Der har været 89 afbrud/omvalg fra uddannelser eller 10. klasse, disse er alle i gang med nye
aktiviteter.
• 19% af alle de unge 18-24 årige har ikke en eller er ikke i gang med en ungdomsuddannelse. Det
er en af regeringens målsætninger at denne gruppe reduceres til max 10
COVID-19 tilføjelse:
• KUI Vejledning kan på baggrund af nærværende rapport og tilsvarende fra sidste år konstatere,
at på trods af COVID-19 situationen er resultaterne stort set uændrede.
• De 15-17 årige er alle primært i skole eller uddannelse.
• De 18-24 årige fordeler sig både procentvist og antalsmæssigt på uddannelser og andre aktiviteter svarende til samme tid sidste år.
• Afbrud og omvalg svarer til sidste år.
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15-17 åriges aktiviteter
KUI Vejledning har jf. pligtbekendtgørelsen en særlig opmærksomhed på de unge 15-17 årige, der ikke
er i uddannelse.
Alle unge 15-17 årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller aktivitet, der leder hen imod
uddannelse. I Thisted Kommune har vi den 30. september 2021 1649 unge i alderen 15-17 år.

Hovedplacering
Andre ungdomsuddannelser
Erhvervsuddannelser
Forberedende og udviklende aktiviteter
Grundskolen
Gymnasiale uddannelser
Midlertidige aktiviteter
Hovedtotal

Antal Fordeling
13
0,8%
175
10,6%
66
4,0%
911
55,2%
467
28,3%
17
1,0%
1649

Af ovenstående kan vi se at (28,3% + 55,2% + 10,6%) = 94,1% er i gang med grundskole, eller ungdomsuddannelse.
5,9% er i gang med enten midlertidige aktiviteter eller forberedende og udviklende aktiviteter. Disse
unge vil vi kigge nærmere på herunder.
Der er 17 unge 15-17-årige der er i gang med Midlertidige aktiviteter. De fordeler sig med 2 unge, der er
aktiveret på fuld tid efter serviceloven (anbragte unge) og 14 unge, der er fritaget for vejledningsforpligtelsen, samt 1 der er sygemeldt.
Der er 13 unge, der er i gang med ”Andre uddannelser” – svarende 0,8%. Disse unge fordeler sig med
11 unge på STU og 2 unge, der er i gang med en privat uddannelse. (F. eks Fisker og Skibsassistent)
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De unge, der er på forberedende og udviklende aktiviteter, fordeler sig på følgende måde:

Underplacering
Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt
med UU
Arbejde - deltid
Arbejde - fuld tid
FGU - AGU
FGU - Basis
FGU - PGU
Ophold i udlandet
Praktik i ungevejledningen
VUC-AVU niveau
VUC-HF niveau
Hovedtotal

Antal
8
12
12
2
8
13
4
4
1
2
66

Der er 66 unge 15-17 årige i gang med Forberedende og udviklende aktiviteter, svarende til 4% af det
samlede antal unge 15-17 årige. Der er 2 unge 15-17 årige der er i gang med VUC-HF niveau. Dette er
VUCs enkeltfagssystem. HF enkeltfag er ikke det samme som at være i gang med HF som ungdomsuddannelse. Der er 1 ung, der er i gang med VUC-AVU niveau, der modtager undervisning på 9. eller 10.
klasses niveau

18-24 åriges aktiviteter:
I Thisted Kommune bor 2955 unge 18-24 årige.
De 18-24 årige fordeler sig på følgende måde:

Ungdomsuddannelse gennemført

Antal

Fordeling

I gang med ungdomsuddannelse

1064

36%

Gennemført ungdomsuddannelse

1321

45%

570

19%

Ikke gennemført en ungdomsuddannelse
Hovedtotal

2955

45% af de unge har gennemført en ungdomsuddannelse, der er yderligere 36% af de unge, der er i
gang med en ungdomsuddannelse. Der er 30 unge 18-24 årige, der er i gang med STU. De 30 unge på
STU fremgår ikke direkte af foregående tabel, men er en del af gruppen på 1064, der er i gang med uddannelse. I denne gruppe er der 53 elever, der er i gang med FGU.
Restgruppen på 570 unge svarende til 19% af alle unge har ikke en uddannelse og er ikke i gang med
uddannelse.
Fordelingen af de unges aktiviteter svarer til fordelingen samme tid sidste år.
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Sammenligning med tidligere år (2019 – 2021)
Status
I gang
Gennemført ungdomsuddannelse
Har ikke og er ikke i gang med
udd
Hovedtotal

Antal unge i 2019 Antal unge i
Antal unge i
2020
2021
1038
1041
1064
1464

1360

1321

584

589

570

3086

2990

2955

Der er et fald i antallet af unge 18-24 årige i Thisted Kommune. Den procentvise fordeling af unge uden
uddannelse er stort set uændret ( 18,9% uden udd. I 2019, 19,7% uden udd. I 2020 og 19,3% uden udd.
I 2021)
Gruppen af unge der ikke er i gang med eller har en uddannelse er specificeret herunder.

Unge uden uddannelses aktiviteter
10.Efterskole
10.Folkeskole
Afsoning
Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt
med UU
Arbejde - deltid
Arbejde - fuld tid
Danskuddannelse
FGU - Afsøgning
FGU - AGU
FGU - Basis
FGU - EGU
FGU - PGU
Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven
Højskole
Ledig
Offentlig forsørgelse
Ophold i udlandet
Orlov
STU
Sygdom
TAMU
Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven
VUC-AVU niveau
VUC-HF niveau
Værnepligt
Hovedtotal

Antal
1
1
2
8
46
207
11
3
7
8
3
32
1
1
49
104
1
4
1
1
1
53
7
16
2
570
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253 unge er i arbejde, svarende til 44% af de af de unge, der ikke er i gang med en uddannelse. De fleste i fuldtidsarbejde.
157 unge er i offentlig forsørgelse eller ”Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven”, hvilket svarer til
28% af de unge, der ikke har en ungdomsuddannelse eller 5% af det samlede antal unge 18-24 årige.
Betegnelsen ”Ledig” er unge 18-24 årige, der ikke modtager nogen form for forsørgelse.

Aldersfordeling 18-29 årige

Total
600

550

535
485

500

483
429
375

400

359

372
335

402

416

27

28

316

300
200
100
0
18

19

20

21

22

23

24

25

26

29

Antallet af unge er faldende frem til 24 års alderen, hvorefter antallet igen er stigende.
Det indikerer, at der er unge, der rejser ud af kommunen for at uddanne sig, for derefter at vende hjem
til Thisted Kommune.
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Afbrud i ungdomsuddannelser for de 15-24 årige.
Afbrud forstås som et skift i aktivitet fra en ungdomsuddannelse til en anden aktivitet, det kan være et
helt almindeligt uddannelsesskift (Omvalg).
De unge, der har afbrudt ungdomsuddannelse i Thisted kommune i perioden 1. august til 30. september 2021, fordeler sig på følgende måde:

Afbrudt uddannelse
Andre ungdomsuddannelser
Erhvervsuddannelser
Forberedende og udviklende aktiviteter
Grundskolen
Gymnasiale uddannelser
Videregående uddannelser
Hovedtotal

Antal
1
31
6
16
34
1
89

Der er i alt 89 afbrud. De 89 unge har i forbindelse med deres afbrud udarbejdet en ny plan og er derefter gået i gang med nedenstående aktiviteter.
Afbrud i grundskolen er unge der har gået i 10. klasse på efterskole eller Campus 10, som har skiftet
forløb. Det kan være til ungdomsuddannelse eller en anden 10. klasse.

Påbegyndt aktivitet
Andre ungdomsuddannelser

Antal
1

Erhvervsuddannelser

17

Forberedende og udviklende aktiviteter

25

Grundskolen

11

Gymnasiale uddannelser

21

Midlertidige aktiviteter

14

Hovedtotal

89

Der er en del der er gået i gang med grundskole, erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse i alt
49 unge af de 89 svarende til 55%. Der er 25 unge, der er gået i gang med Forberedende og udviklende
aktiviteter og der er 14, der er gået i gang med midlertidige aktiviteter. Disse to kategorier ser vi nærmere på.
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Midlertidige aktiviteter efter afbrud
De unge der er gået i gang med midlertidige aktiviteter udgør 13% af alle afbrud.
De unge fordeler sig på følgende underplaceringer:

Midlertidige aktiviteter

Total

Ledig
Offentlig forsørgelse
Hovedtotal

6
3
9

3 af de unge har valgt at søge offentlig forsørgelse, yderligere 6 unge er ledige uden forsørgelse.

Forberedende og udviklende aktiviteter efter afbrud
Forberedende og udviklende aktiviteter
Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU
Arbejde – deltid
Arbejde - fuld tid
FGU
Hovedtotal

Total
3
8
8
3
22

Af de 89 unge der havde afbrudt, er der 22 der er gået i gang med forberedende og udviklende aktiviteter.
Af disse unge er der 16 der er i arbejde, 3 der er i FGU og 3 der er gået i gang med andre aktiviteter.
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Unge der har afsluttet FGU
Aktivitet startet efter FGU
Arbejde - deltid
Arbejde - fuld tid
FGU - Basis
FGU - EGU
FGU - PGU
Fødevarer, jordbrug og oplevelser - hovedforløb
HF
Højskole
Kontor, handel og forretningsservice - grundforløb
Kontor, handel og forretningsservice - hovedforløb
Ledig
Mekanik, transport og logistik - grundforløb
Offentlig forsørgelse
Omsorg, sundhed og pædagogik - grundforløb
Omsorg, sundhed og pædagogik - hovedforløb
Skibsassistent
TAMU
Teknologi, byggeri og transport - hovedforløb
Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven
VUC-AVU niveau
VUC-HF niveau
Hovedtotal

Antal unge
4
4
2
2
16
2
6
1
1
1
4
1
4
1
3
1
1
11
4
1
1
71

Der er i alt 71 unge, der har afsluttet et FGU forløb i skoleåret 2020/2021. Heraf har 20 skiftet forløb på
FGU.
29 unge er på nuværende tidspunkt i gang med en ungdomsuddannelse. 8 er i arbejde. Der er desuden
8 unge der er i offentlig forsørgelse og 4 der er ledige (uden forsørgelse).

KUI Vejledning bemærker følgende
•
•
•
•

I Thisted Kommune er der 90 færre unge i 2021 end i 2019, det er et fald på 2% af den samlede
ungegruppe (15 - 24 år)
Der er væsentligt færre unge 18-24 årige elever på STU, end samme tid sidste år, der er et fald
på 30% i forhold til sidste år.
Der er i år 14 unge 15-17 årige, der er fritaget fra vejledningsforpligtelsen jf. pligtbekendtgørelsen. Det er 6 unge mere end sidste år, det er en stigning på 75%.
Der har i indeværende skoleår været 89 afbrud fra uddannelser og 10. klasser. Antallet svarer til
de foregående 2 år med henholdsvis 82 og 86 afbrud.
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De ovenstående afbrud håndteres af en KUI Vejleder og resulterer i de fleste tilfælde i et omvalg til en ny uddannelse.
Særligt i 2021 har der været få unge, der har afbrudt uddannelse for at søge offentlig forsørgelse. Vi tillægger højkonjunkturen en betydning.
Der er 157 unge der er på offentlig forsørgelse, mod 152 unge samme tid sidste år.

Udarbejdet af Trine Overgaard og Lars Røge Hamer
KUI Vejledning
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