
 

 
 

Selvevaluering 2017  
Aktuel data og nye tilgange til frafalds- og fraværsopfølgning 
 

Handlingsplanen for øget gennemførelse blev introduceret i 2008 af Undervisningsministeriet. I 
kraft af EUD reformen 2015 opsatte ministeriet fire klare kvalitetsmål. Som en del af denne nye 
målrettede kvalitetssikring, blev et nyt Datavarehus udviklet. Her kan alle erhvervsskoler få adgang 
til statistik og data vedrørende kvalitetsmålene. Datavarehuset blev færdigt i efteråret 2016. 

TEC har afventet færdiggørelsen af Datavarehuset, og at dette data skulle kunne understøtte 
arbejdet med kvalitetsmålene. I arbejdet med Handlingsplan for øget gennemførelse 2017, er det 
dog blevet klart, at der er en omfattende udfordring i forhold til formidling og involvering af 
ledelsesperspektiver og egne analyser. Udfordringerne skyldes, at Datavarehuset kun kan levere 
historisk data. Når Handleplanen offentliggøres hvert år den 1. februar, er frafaldsstatistik for hele 
det foregående kalenderår eksempelvis endnu ikke opgjort og tilgængeligt. Vi skal derfor primært 
kigge tilbage til 2015 og 2014. Dette gælder for både frafaldsstatistik og ETU samt VTU. 

TEC har derfor besluttet, at udarbejde en ny proces for det fremtidige arbejde med lokale nøgletal 
for tilmelding/optagelse, fravær, SPS og frafald for løbende at kunne arbejde med aktuel 
fastholdelse. Data til løbende opfølgning vil fra og med 2017 være fra TECs eget EASY system. 
Disse tal kan ikke sammenlignes direkte med de tal, som løbende bliver indberette til 
Datavarehuset, men kan give løbende tidstro tendenser på udviklingen af frafald og fravær. 

Datavarehuset og Handleplanen for øget gennemførelse vil fortsat blive set som et strategisk 
værktøj, men dog af mere statistisk karakter. TEC vil forsætte med fremadrettet at prioritere 
afrapporteringen af de fire klare mål til ministeriet. Næste år vil denne jf. ovenstående ligeledes 
blive nuanceret med vores lokale data, som vil blive anvendt løbende og i tæt dialog med alle 
uddannelser, for at sikre høj gennemførelse og mindre frafald. 

 

Tidsplan for arbejdet med de nye nøgletal og øget fokus på frafald 
 

17. januar:  Ledelsesakademi med temaet: Fravær og fastholdelse. Her arbejdet 
ledelsesgruppen blandt andet med årsagsforklaring er potentielle løsninger, som 
kan øge gennemførelsen. 

27. januar:  Arbejdsgruppe med ledelsesrepræsentanter fra alle afdelinger mødes for at drøfte 
hvilke data er nødvendige i frafaldsopfølgningen. 

16. marts:  Nøgletal til frafaldsopfølgning gøres tilgængelig for alle ledere: 

Mappe Fil Indikatorer Opdatering 
Frafald Frafald - GF1 og GF2 

(Uddata) 
Frafald efter 3 mnd. på GF1 og 
GF2 
Overgang fra GF1 til GF2 (3 mnd 
efter afslutning af GF1) 

Opdateres 1. februar, 1. maj, 1. 
august, 1. december og (GF2) 
og 1. maj og 1. december (GF1) 

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Skoleudvikling/Klare-maal/Om-klare-maal
https://www.uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser


 

 

Overgang fra GF2 til hovedforløb 
(3 mnd efter afslutning af GF2) 

Frafald - GF1, GF2 og HTX 
(Accostat) 

Antal elever på tælledagen og 
procentvis frafald ift. første 
tælledag 
 
I modsætning til Uddata-træk 
kan her også ses frafald fordelt 
på adresser. 

Opdateres kvartalsvis ca. 1½ 
mnd efter tælleperiodens 
afslutning (ca. 1. februar, 1. maj, 
1. august og 1. november) 

Fravær Træk fra fraværsdatabase Andel fravær ift. samlet 
undervisningstid på hhv. EUD og 
HTX 

Opdateres månedlig ca.  en uge 
efter månedens afslutning 

Tilmelding og 
optagelse 

Træk fra 
tilmeldingsdatabase 

1. prioritetstilmeldinger til 10. 
kl., GF1, GF2 og HTX via 
Optagelse.dk 

Opdateres månedligt med 
aktuelle tilmeldingstal 

SPS Træk fra SPS-database Ansøgninger og forbrug af SPS-
midler 

Opdateres kvartalsvis ca. en 
måned efter kvartalets 
afslutning 

 

Maj:  Som et led i opfølgning på ledelsesakademiet fra maj: Alle chefområder melder ind 
til Kvalitets- og udviklingsafdelingen eksempler på hvilke udfordringer de ser i 
forhold til frafald, samt hvilke løsninger der implementeres fremadrettet. 

Juni:  Output fra chefområderne behandles og sættes i system, så det bliver tydeligt hvad 
hver uddannelse arbejder med af indsatser vedrørende styrket fastholdelse. 
Derudover skal systemet opdele indsatser fordelt på årsager (frafaldsårsager 
registreret i EASY), for bedre at videndele på tværs. I sidste ende skal overblikket 
sikre, at resultater for styrket fastholdelse følges tæt, og at det er muligt hurtigt at 
identificere indsatser for de områder som lykkes at fastholde flere – best practice. 

Oktober:  Evaluering af arbejdet med nøgletal til frafaldsopfølgning samt optakt til Handleplan 
for øget gennemførelse 2018. 
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