
 

  

 

Nøgletal – Tradium erhvervsuddannelser 2022 

I henhold til Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 3-4 er uddannelsesinstitutioner forpligtet til at oplyse om 
udvalgte nøgletal på deres hjemmesider. I Børne- og undervisningsministeriets tjekliste for erhvervsuddannelser angives, at nøgletallene skal 
hentes fra STIL’s datavarehus (www.uddannelsesstatistik.dk), og at institutionerne selv skal fremfinde egne relevante nøgletal til upload på egen 
hjemmeside. Ministeriet angiver endvidere, at følgende nøgletal skal oplyses for erhvervsuddannelserne: 
- Fuldførelsesfrekvens 
- Frafald 
- Overgangsfrekvens til anden uddannelse. 
- Elevernes fuldførelsestid 
 
 
Fuldførelsesfrekvens 

Nedenstående tabel har udgangspunkt i eleverne, der påbegyndte et grundforløb på Tradium, og viser hvor mange heraf, der er gået videre på 
hovedforløbet. Endvidere er Tradiums resultater sammenholdt med landsgennemsnittet. Status er vist 3 måneder efter, at eleverne har 
afsluttet/afbrudt deres grundforløb.  

Som det fremgår af tabellen, er udviklingen på Tradium fra 2018 til 2019 svagt faldende. Dog er Tradium fortsat rigtig godt placeret i forhold til 
landsgennemsnittet. 

  2017 2018 2019 

  Andel Antal Andel 
landsplan Andel Antal Andel 

landsplan Andel Antal Andel 
landsplan 

I hovedforløb 54% 584 50% 59% 590 52% 58% 613 53% 
Heraf med udd.aftale 42% 460 41% 47% 476 44% 44% 462 44% 
Heraf i skolepraktik 11% 124 9% 11% 114 8% 14% 151 9% 
Ikke i hovedforløb 46% 500 50% 41% 416 48% 42% 450 47% 
I alt 100% 1.084 100% 100% 1.006 100% 100% 1.063 100% 

 

Data bygger på Datavarehusets opgørelse af frafald fra start på grundforløbet til og med start i uddannelsesaftale eller skolepraktik på 
hovedforløbet. Se mere her 



 

 
  

 

Frafald 

Nedenstående tabel viser hvor mange elever der falder fra på de forskellige forløb og overgange ifm. Tradiums erhvervsuddannelser. Som det 
fremgår, er frafaldsudviklingen positiv ligesom Tradium generelt er godt placeret ift. landsgennemsnittet. På landsplan må det dog stadig 
konstateres, at der er rigtig mange erhvervsuddannelseselever, der falder fra deres uddannelse - og særligt i overgangen fra Grundforløb 2 til 
Hovedforløbet. Selvom vi her placerer os et stykke under landsgennemsnittet, er det 238 elever, der falder fra Tradium på dette tidspunkt. 
Tilsvarende fremgår det af frafaldsindikatorerne, at frafaldet på grundforløb 1 fra 2019 til 2020 har haft en positiv udviklingstendens efter en 
række år med negativ tendens, og vi er også her er placeret over landsgennemsnittet. Selvom det ikke er mange elever, der reelt er tale om, vil 
GF1-området indgå i nærmere analyse og behandling på hovedområdeniveau.  

Som angivet i skolens selvevaluering og opfølgningsplan, vil vi fremadrettet fastholde vores fokus på at minimere frafaldet, og dette med et 
særligt fokus på vores muligheder for at reducere frafaldet ifm. elevernes skifte fra grundforløb til hovedforløb. 

Tradium Frafald 
2018 2019 2020 

  
Antal 
elever Andel 

Andel, 
landsplan 

Antal 
elever Andel 

Andel, 
landsplan 

Antal 
elever Andel 

Andel, 
landsplan 

Frafald på grundforløb 1  21 7,7% 6,9% 27 8,3% 7,3% 19 6,0% 5,9% 
Frafald på grundforløb 2 103 10,5% 11,8% 102 10,9% 11,8% 50 5,5% 6,7% 
Frafald i overgang ml. GF2 og HF 203 26,3% 33,6% 204 25,8% 32,7% 238 29,8% 32,3% 
Frafald på hovedforløb 38 5,5% 7,1% 39 5,1% 6,9% 31 4,8% 5,7% 

 

Data bygger på Datavarehusets excelvisninger af frafalds- og overgangsstatistik. Se mere her 

 

 

 

 



 

 
  

 

 
Overgangsfrekvens til anden uddannelse 

Nedenstående tabel viser overgangsfrekvenserne til de forskellige uddannelsestyper 6 måneder efter eleverne har gennemført deres grundforløb/ 
studiekompetencegivende forløb. Dette for så vidt angår eleverne på Tradium som på landsplan. 

 

GF-elevers overgang til hhv: 2017 2018 2019 
  Andel Landsplan Andel Landsplan Andel Landsplan 
Forberedende uddannelser og øvrige ungdomsudd. 1% 1% 1% 1% 1%  1% 
Gymnasiale uddannelser   1%  1%  1% 1% 
Erhvervsfaglige uddannelser 72% 68% 76% 71% 78% 72% 
Korte videregående uddannelser 2% 1% 1% 1%  2% 0% 
Mellemlange videregående uddannelser 1% 1% 1% 1%  1% 1% 
<uoplyst> 23% 28% 21% 25% 17% 25% 
Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Data bygger på Datavarehusets opgørelse af overgang til anden uddannelse seks måneder efter gennemført grundforløb. Se mere her 

 

Elevernes fuldførelsestid 

Desværre har det ikke været muligt at trække elevernes fuldførelsestid via Datavarehuset. 

 

/Nøgletal opdateret 14. februar 2022 


