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Kommunale mål for søgning til erhvervsuddannelser for Rudersdal 

Kommune  

 

Den 22. november 2018 indgik et flertal i Folketinget den politiske aftale ”Fra 

folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”. Formålet med aftalen er 

at sikre, at andelen af elever fra grundskolen, der vælger en erhvervsrettet 

ungdomsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse, øges til mindst 30 procent i 

2025.  

  

Aftalen og den afledte lov om kommunal indsats for unge under 25 forpligter 

kommunerne til at udarbejde kommunale måltal for søgningen til 

ungdomsuddannelserne med henblik på at understøtte, at kommunerne arbejder 

målrettet for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Hvis de aktuelle søgetal 

i en kommune ligger under 10 procent, forpligter loven derudover kommunen til at 

offentliggøre en handleplan for de kommunale indsatser, som skal øge søgningen 

til erhvervsuddannelserne.  

 

Det tidligere Børne- og Skoleudvalg godkendte på mødet den 20. juni 2020 måltal 

og handleplan for søgningen til erhvervsuddannelser, som nu ligger på 

kommunens hjemmeside. Kommunens hjemmeside skal på baggrund af Børne- 

og Skoleudvalgets godkendelse på dette møde opdateres med søgetallene for 

2022 og måltallene for 2023.  

  

Søgning til erhvervsuddannelserne og måltal for 2023  

Der er en forventet sammenhæng mellem elevernes karaktergennemsnit ved 

folkeskolens afgangsprøve og andelen af elever, som søger erhvervsuddannelser. 

Rudersdal er blandt de af landets kommuner med de bedste resultater ved 

folkeskolens afgangsprøver og forventes typisk at have lav søgning til 

erhvervsuddannelser.  

  

Tabel 1 viser årets søgetal fordelt på 9. klasse, 10. klasse og samlet for 

henholdsvis Rudersdal Kommune og på landsplan. Tabellen viser også de 

anbefalede måltal for søgningen i 2023 og vil på baggrund af godkendelse i Børne- 

og Skoleudvalget på dette møde offentliggøres på kommunens hjemmeside.  
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Tabel 1. Søgning i pct. til erhvervsuddannelser i 2022 og måltal for 2023  

Uddannelse  

2022 Søgetal 

9.klasse   

2022 Søgetal   

10. klasse   

2022   

Samlet søgetal   

2023  

Samlet måltal   

Erhverv*  2,9  10,9  5,6  6,2  

Hele landet  18,1  21,8  20   -  

Gymnasiale**  93,2  84  90,4  90,4  

Hele landet  72,6  70,7  71,6   -  

Øvrige***  3,9  5,1  4  3,4  

Hele landet  9,3  7,5  8,4  -  

* Erhvervsuddannelser dækker over EUD og EUX  

** Gymnasiale uddannelser dækker over STX, HTX, HHX og HF  

*** Øvrige dækker over FGU, STU, ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet  

  

Måltallet for den samlede søgning til erhvervsuddannelser i 2023 er 6,2 procent og 

dermed 10 procent højere end den faktiske søgning i 2022. Måltallets niveau er 

baseret på tendenserne i de tidligere års niveau samt en forventning om, at de 

iværksatte tiltag under handleplanen vil have større effekt i en tid uden Covid19-

begrænsninger.    

 

Forvaltningen anbefaler, at vi med vores målrettede indsats bestræber os på at 

øge søgningen til erhvervsskoler især ved at nedbringe antallet af unge, som ikke 

starter i en ungdomsuddannelse. Denne kategori indgår i tabellen under ”øvrige” 

og måltallet for denne kategori er derfor også lavere end den faktiske søgning i 

2022.   

  

Opgørelsen her vedrører alene grundskoleelever, der søger direkte fra 

grundskolen. Elever, der søger ind på den forberedende grunduddannelse (FGU) 

og andre, som senere søger ind på en erhvervsuddannelse, tæller ikke med i 

ovenstående opgørelse.   

  

Figur 1 viser den samlede søgning til erhvervsuddannelser i Rudersdal Kommune 

gennem de seneste fem år samt måltallet for 2023.   

 

Figur 1. Samlet søgning de seneste fem år samt måltal for 2023  
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Som det ses af grafen, har der været en stigning i søgningen til 

erhvervsuddannelser siden det målrettede arbejde begyndte i 2018. Faldet de 

seneste år forventes især at skyldes corona-restriktioner, der eksempelvis har 

begrænset mulighederne for at gennemføre ellers planlagte tiltag under den 

tidligere handleplan.  

  

Forventet effekt af Covid19 på søgningen til erhvervsuddannelser   

En stor del af den hidtil planlagte indsats på området består af arrangementer og 

aktiviteter, hvor folkeskoleeleverne kommer ud og oplever erhvervsuddannelserne 

og relevante virksomheder. En lang række af disse arrangementer og aktiviteter 

har som følge af Covid19 være aflyst eller afholdt online, hvilket forventes at have 

påvirket faldet i søgningen til erhvervsuddannelserne.   

Derudover har hjemsendelser betydet, at den praktiske dimension af 

undervisningen har været begrænset. Eleverne har derved haft dårligere 

forudsætninger for at afprøve og styrke praktiske færdigheder, som ville kunne 

motivere til at søge en erhvervsuddannelse.   

  

Handleplan  

Med henblik på at styrke det i forvejen høje niveau af elever, som søger og 

gennemfører en ungdomsuddannelse i Rudersdal Kommune, anbefaler 
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forvaltningen, at den vejledende indsats i samarbejde med UU-Sjælsø og skolerne 

videreføres i lyset af de gode resultater før Covid19.  

 

I Rudersdal Kommune har der været særligt fokus på den vejledende indsats i 

samarbejde mellem UU-Sjælsø og skolerne og UU-Sjælsø i direkte samarbejde 

med eleverne og deres forældre for elever i 7.-10. klasse. 

Uddannelsesvejledningen består af en lang række af tiltag for elever og unge med 

det formål at udvikle og øge unges uddannelses-parathed, valg- og 

karrierekompetencer samt initiativer, som sikrer den gode overgang fra folkeskole 

til ungdomsuddannelse. Eksempelvis afholdes uddannelsesmesse og 

introduktionskurser for elever i 8. klasse (og uafklarede elever i 10. klasse). 

Kurserne er obligatoriske og varer i alt fem dage og består af:  

 

• En dags intro på en erhvervsskole   

• To sammenhængende dage på en erhvervsskole   

• To dage på to forskellige gymnasiale uddannelser.  

  

UU-Sjælsøs vejledere afholdte en række arrangementer og aktiviteter særligt rettet 

mod erhvervsuddannelserne. Herunder:  

 

• Besøg af Søfartens Fremme   

• Slagter for en dag   

• Oplæg fra specialtrænede rollemodeller, der er ved at tage en 

erhvervsuddannelse; via Erhvervsskolernes Elevorganisation 

vejentileud.dk  

• Uddannelsesdage i 7. klasse med særligt fokus på erhvervsuddannelser  

• Virksomhedsbesøg  

• Uddannelsesaftener for elever og forældre med repræsentanter fra 

erhvervsuddannelserne 

 

Som led i arbejdet for en styrket udskoling anbefaler Skoleområdet derudover, at 

der skabes rammer for et yderligere samarbejde mellem udskolingerne og 

ungdomsuddannelserne samt en yderligere styrkelse af praksisfagligheden og 

naturfag i udskolingen. Derved forventes det, at interessen for 

erhvervsuddannelserne styrkes yderligere. 


