9. Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen målsætninger på
uddannelsesområdet.
9.1. 95% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
Profilmodellen udarbejdes én gang om året, og bruges til at evaluere målsætningen om, at
95% skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Modellen er en fremskrivning af,
hvordan uddannelsesadfærden forventes at udvikle sig for en enkelt ungdomsårgang de
følgende 25 år.
93,6% af den årgang, som forlod 9. klasse i Ringkøbing-Skjern Kommune i 2015 forventes at
gennemføre mindst en ungdomsuddannelse.
Landsdækkende er der et spænd fra 87% til 97%. Gennemsnittet er 92,2%
Med aftalen ”Bedre veje til uddannelse og Job” fra oktober 2017 indføres en ny politisk
målsætning fra 2019, som sigter mod, at 90% af en ungdomsårgang i 2030 skal have
gennemført mindst en ungdomsuddannelse inden de er fyldt 25 år. Her er således tale om en
mere kortsigtet målsætning, da den hidtidige målsætning, som før nævnt, angik adfærden på
længere sigt.
Følgende nøgletal understøtter målsætningerne på uddannelsesområdet:

Andel af 9. klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst en
ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse, Ringkøbing-Skjern

Afgrænsninger i figuren
Årgang:

2014, 2015, 2016

Kommune:

Ringkøbing-Skjern

Note 1: Andelen, der forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse stammer fra
Undervisningsministeriet profilmodel. Profilmodellen er en fremskrivning under visse antagelser og
derfor behæftet med usikkerhed. Nogle kommuner er meget små, og resultaterne er derfor behæftet med
særlig stor usikkerhed.
Note 2: Ungdomsuddannelserne omfatter gymnasiale og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser
samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Kombineret UngdomsUddannelse (KUU) .

Note 3: At have gennemført ’mindst en ungdomsuddannelse’ vil sige, at man enten har
gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
Note 4: Indikatoren er beregnet på baggrund af de elever, som havde bopæl i kommunen ved afslutning af
9. klasse, uanset om de senere er flyttet og uanset hvilken institutionstype de gik på i 9.klasse. De elever,
som afslutter deres grundskole på en efterskole, er optalt i den kommune, hvor de havde bopæl inden
efterskoleopholdet.

Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre

Profilmodellen tilsiger, at 82,1% af de unge, som forlod 9. klasse i 2016 forventes at have
gennemført en ungdomsuddannelse 6 år senere. Det er en stigning på 1,3 pcts. points i
forhold til 2015-årgangen. I 2014 var tallet 82,8%.
Ringkøbing-Skjern Kommune placerer sig et godt stykke over landsgennemsnittet på dette
nøgletal. Landsgennemsnittet var i årene 2014, 2015 og 2016 hhv. 78,2%, 78,6% og 78,8%.
Ungdommens Uddannelsesvejledning i Ringkøbing-Skjern Kommune har dette nøgletal som et
lokalt mål i aftaleenhedens DBA, da det er et delmål mod, at flest mulige unge skal
gennemføre en ungdomsuddannelse. Indsatserne i den forbindelse er bl.a. en frivillig
mentorordning for frafaldstruede unge, tværfaglige samarbejde i Team Tværs regi, målrettet
indsats i forhold til uddannelsesvejledning til unge på sabbatår, samt forbedring af det
uddannelsesforberedende samarbejde mellem specialområdet og Ringkøbing-Skjern
Produktionsskole.

Andel elever, der har fuldført mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år
efter 9. klasse, Ringkøbing-Skjern

Afgrænsninger i figuren
Årgang:

2008, 2009, 2010

Kommune:

Ringkøbing-Skjern

Note 1: Ungdomsuddannelserne omfatter gymnasiale og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser
samt den Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
Note 2: At have gennemført ’mindst en ungdomsuddannelse’ vil sige, at man enten har
gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
Note 3: Indikatoren er beregnet på baggrund af de elever, som havde bopæl i kommunen ved afslutning af 9.
klasse, uanset om de senere er flyttet og uanset hvilken institutionstype de gik på i 9.klasse. De elever, som
afslutter deres grundskole på en efterskole, er optalt i den kommune, hvor de havde bopæl inden
efterskoleopholdet.
Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre

Ovenstående graf dækker over faktiske oplysninger, og er således ikke en prognose. Andelen
af unge, som har gennemført en ungdomsuddannelse 6 år efter afsluttet 9. klasse er steget
meget for 2010-årgangen, hvor andelen er 84,3%. Der er således tale om elever, som forlod
9. klasse i 2010. Det er meget højt i forhold til et landsgennemsnit på 78,7%. I
bestræbelserne på at en stor andel af unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse kræver
det, at mange fagområder yder en stor indsats i forhold til et fælles ”kædeansvar”. Herunder
skoleområdet, socialområdet, UU og ungdomsuddannelserne.
Samarbejde er et nøgleord i arbejdet omkring de udsatte unge i Ringkøbing-Skjern Kommune,
da den tværfaglige indsats er effektfuld. Herunder ”Broen”, som er samarbejdet mellem

Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern, Jobcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning i
forhold til afklaring og parathed mod unge under 30 år på uddannelseshjælp. Desuden er
Erhvervsgrunduddannelsen og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse væsentlige kommunale
uddannelsestilbud for de unge, som ikke kan gennemføre en ordinær uddannelse.

Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9.
klasse, Ringkøbing-Skjern

Afgrænsninger i figuren
År:

2014, 2015, 2016

Kommune:

Ringkøbing-Skjern

Fra-Institutionstype:

Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem , Folkeskoler , Kommunale
ungdomsskoler og ungdomskostskoler , Specialskoler for børn

Klassetrin:

9. klasse

Fra-Institution:

Alle

Note 1: Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse summerer
ikke til 100 procent, da en stor del af eleverne blandt andet fortsætter i 10. klasse.
Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 5 individer.
Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre

Andelen af elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter 9. klasse er
faldet i løbet af årene 2014-2016. Dog er andelen steget fra 2015 til 2016. 40% af de elever,
som forlod 9. klasse i 2016 er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder senere. Andelen
er under landsgennemsnittet, som er 43,5%. I 2016 var der tale om 152 elever ud af de 378
som forlod 9. klasse på kommunens institutioner. Der er således kun tale om en delmængde af
kommunens unge, da en del allerede forlader kommunens institutioner i 8. klasse for derefter
at fortsætte på efterskole. Hovedbudskabet i grafen er, at i Ringkøbing-Skjern Kommune
fortsætter en stor del af eleverne i 10. klasse. Hovedsageligt på efterskole. 53% af de elever,
som forlod 9. klasse på kommunens institutioner i 2016 tilmeldte sig 10. klasse.

Man kan tale både for og imod, at en ung ikke tilmelder sig en ungdomsuddannelse efter
9.klasse. 10. klasse har til bl.a. til formål at tjene i forhold til modning og udvikling af
uddannelsesparathed. Grundskolerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning
parathedsvurderer eleverne i 8. og 9. klasse på folke- og friskoler i kommunen. I forlængelse
heraf lægges en vejledningsplan for de ikke-uddannelsesparate og der planlægges eventuelle
forberedende aktiviteter i forhold til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 mdr. efter de unge forlader
grundskolen, Ringkøbing-Skjern

Afgrænsninger i figuren
Skoleår:

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Kommune:

Ringkøbing-Skjern

Institutionstype:

Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler, Specialskoler for børn,
Dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

Klassetrin:

9. klasse,

10. klasse

Note 1: Med ungdomsuddannelse menes fuldtidsungdomsuddannelse: gymnasial og erhvervsfaglige
uddannelserog STU. Enkelte er i gang med en videregående uddannelse, de tælles her med under
ungdomsuddannelse. Forberedende aktiviteter eller enkeltfags hf tælles ikke med som en
ungdomsuddannelse.
Note 2: Andel, der fastholdes i ungdomsuddannelse er beregnet som: antal, der er i gang med en
ungdomsuddannelse 9 måneder efter afgang fra grundskolen ud af antallet, som har påbegyndt en
ungdomsuddannelse i 9 måneders perioden.

Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre

95,7% af de unge som påbegyndte en ungdomsuddannelse efter kommunens 9. eller 10.
klasse er fastholdt 9 måneder efter opstarten. Der er igen tale om en delmængde af

kommunens unge. Der er tale om at 282 elever påbegyndte, mens 270 elever er fastholdt.
Andelen er steget fra 2015, og er lige over landsgennemsnittet på 95,2%.
Den gode overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse er vigtig i forhold til fastholdelse.
Skoler, UU og ungdomsuddannelser mødes årligt i forskellige fora i forhold til at udvikle
samarbejdsrelationerne på tværs. Det være sig bl.a. Lokalvejlederudvalg, Dialogmøder med
fokus på grundskolen og UU-rådet.
Ungdommens Uddannelsesvejledning og overbygningsskolerne har en formuleret
samarbejdsaftale som har til formål at skabe en god overgang fra grundskole til
ungdomsuddannelse.
En særlig indsats ydes overfor de ikke-uddannelsesparate, som overleveres til
optagelsesprøver og optagelsessamtaler på ungdomsuddannelsen.

Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9.
klasse, Ringkøbing-Skjern

Afgrænsninger i figuren
År:

2013, 2014, 2015

Kommune:

Ringkøbing-Skjern

Fra-Institutionstype:

Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem , Folkeskoler , Kommunale
ungdomsskoler og ungdomskostskoler , Specialskoler for børn

Klassetrin:

9. klasse

Fra-Institution:

Alle

Note 1: Ved overgang forstås personer, som på statustidspunktet er i gang med en uddannelse, eller
forinden har fuldført en uddannelse. Ved overgang til uddannelse inden for 15 måneder betyder det, at
personer, som har fuldført et grundforløb på en erhvervsuddannelse tæller med i gruppen af personer, der
har overgang til en ungdomsuddannelse – også selvom de ikke er i gang på statustidspunktet.
Note 2: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 5 individer.
Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre

84,7% af de unge, som forlod kommunens 9. klasse i 2015, er i gang med en
ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afslutningen på 9.klasse. Det er et fald fra forrige år.
Landsgennemsnittet er 85,2%. Igen er der her tale om en delmængde af kommunens

unge, da en del elever forlader 9. klasse fra efterskoler. 15 måneder efter 9. klasse har der
været plads til blandt andet et 10. skoleår. Efter 10. klasse fortsætter nogle elever i
uddannelsesforberedende aktiviteter såsom arbejde, VUC, højskole, produktionsskole,
udlandsophold mv. Andelen af unge, som søgte arbejde efter 10. klasse var i 2016 højere
end tidligere. Det har ledt til en særlig opmærksomhed på dette felt i forhold til vejledning
om fordele, ulemper og muligheder, samt at en eventuel beslutning om arbejde bliver et
led i uddannelsesplanen.

9.2. 25% af alle unge skal tilmeldes en erhvervsuddannelse efter 9. og
10.klasse i 2020.
I sammenhæng med erhvervsskolereformen fra august 2015, er ovenstående målsætning
udstukket. Det faglige niveau på uddannelsen skal hæves, og man kan kun påbegynde en
erhvervsuddannelse 3 gange.
Fordeling af elever, som forlader grundskolen, efter tilmelding til
ungdomsuddannelse som første prioritetsvalg, Ringkøbing-Skjern

Afgrænsninger i figuren
Ansøgningstidspunkt:

2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

Afdeling:

Ringkøbing-Skjern

Fra-Afdelingstype:

Folkeskoler

Klassetrin:

9,

Fra-Afdeling:

Alle

10

Note 1: STU er forkortelsen for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.
Note 2: EGU er forkortelsen for ErhvervsGrundUddannelsen.
Note 3: Af diskretionshensyn vises ikke værdier baseret på færre end 3 individer.

Datakilde: Styrelsen for It og læring

Ovenstående graf fortæller historien om søgningen for elever i 9. og 10. klasse på kommunens
institutioner. 28% af de elever som tilmeldte sig en ungdomsuddannelse, tilmeldte sig en
erhvervsuddannelse. Dette imod et landsgennemsnit på 21%.
Når talen falder på 25%-målsætningen dækker den målsætning over elever, som har bopæl i
Ringkøbing Skjern Kommune. Det vil sige, at blandt andet efterskoleelever er inkluderet i
denne målsætning. 21,9% af eleverne med bopæl i Ringkøbing Skjern Kommune vælger en
erhvervsuddannelse. Det er et fint tal, når man sammenligner med landsgennemsnittet på
18,5%.
Målsætningen er dog ikke indfriet. Af samme årsag er det også et lokalt mål i Ungdommens
Uddannelsesvejlednings DBA. Af indsatser mod dette mål kan nævnes, at der afholdes
uddannelsesaftener på 11 overbygningsskoler i Ringkøbing Skjern Kommune, hvor elever og
forældre kan besøge forskellige ungdomsuddannelser på skolen. Herunder blandt andet også
EUD/EUX fra Tekniske Skole og Handelsskolerne.
Ydermere deltager alle 8. klasser i Skills-konkurrencen på Skjern Tekniske Skole. Desuden skal
alle 8. klasser også på introkurser, hvor de alle brobygger til minimum én erhvervsfaglig eller
erhvervsgymnasial uddannelse.
Der afholdes i alle 7. klasser tre temadage om lokale job- og uddannelsesmuligheder. De tre
temadage drejer sig om at portrættere en lokal virksomhed, hvor job- og
uddannelsesmuligheder blandt andet skal indgå i produktet. Op til forløbet er de involverede
lærere og elever på Skjern Tekniske Skole for at lære om de tilhørende uddannelser.
Der arbejdes for øjeblikket på en lokal masterplan for uddannelse- og job undervisningen i
samarbejde med erhvervsskolen til brug i samarbejdet med folke- og friskoler.

