Augustoptag på erhvervsuddannelserne i 2019 og
2020

Hovedkonklusioner
Grundforløb 1 (GF1)
•

Der er en stigning på 1 pct. i antallet af elever, der er startet på en
erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen (GF1) i 2020 sammenlignet med
2019.

• Der er forskel på optaget inden for de fire hovedområder på GF1. Der er et fald på
9 pct. i antal elever på hovedområdet: Kontor, handel og forretningsservice, mens
der er en fremgang på de øvrige tre hovedområder.

Grundforløb 2 (GF2)

• Der er en stigning på 5 pct. i antallet af elever, der er startet på GF2 i 2020
sammenlignet med 2019, hvilket svarer til en stigning på 183 elever.

• Der er en stigning i antal elever på GF2 på hovedområdet; Teknologi, byggeri og
transport (5 pct.).

• På GF2 er der et fald i antal elever på de to hovedområder; Kontor, handel og
forretningsservice (- 8 pct.) samt Fødevarer, jordbrug og oplevelser (-1 pct.).

Baggrund
Danmark har gennemgået en helt særlig periode, da virussen COVID-19 medførte at
landets uddannelsesinstitutioner måtte lukke ned i midten af marts 2020.
Uddannelsesinstitutionerne skulle i den første periode gennemføre online
nødundervisning som kompensation for den undervisning, der normalt ville være
foregået på skolen. Herefter startede en gradvis genåbning, hvor elever og kursister
kunne vende tilbage til skolen i et kontrolleret tempo og under rammer, der efterlevede
sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har en formodning om, at COVID-19nedlukningen har betydning for uddannelsesaktiviteten, praktiksituationen, optag og
gennemførsel på ungdomsuddannelserne og AMU. På den baggrund har DEG oprettet et
datapanel med et udsnit af foreningens medlemsskoler, så DEG kan følge udviklingen fra
marts og frem til december 2020. Datapanelet er udtryk for en stikprøve blandt DEG’s
medlemsskoler og dermed ikke en totalundersøgelse blandt alle erhvervsskoler.
Dette faktaark belyser optag på erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 (GF1) og
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grundforløb 2 (GF2) i august måned 2020 sammenlignet med 2019. Vi ønsker at belyse
om Covid-19-nedlukningen har betydning for, hvor mange elever der starter på en
erhvervsuddannelse ved, at sammenligne om optaget i august 2020 adskiller sig fra
optaget i august 2019.
Målingen er fordelt på de fire hovedområder: 1) Kontor, handel og forretningsservice, 2)
Teknologi, byggeri og transport, 3) Fødevarer, jordbrug og oplevelser, 4) Omsorg,
sundhed og pædagogik. De fire hovedområder repræsenterer brancheområder, og det
er derfor muligt, at afdække om der er forskel på udviklingen i optaget inden for disse
fire brancheområder.
Målingen af augustoptag på erhvervsuddannelserne er baseret på en måling blandt 22
erhvervsskoler.

Augustoptag på grundforløb 1
Nedenfor er en opgørelse over hvor mange elever, der er optaget i august på
erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 (GF1) i henholdsvis 2019 og 2020.
GF1 er målrettet elever, der starter på en erhvervsuddannelse i umiddelbar forlængelse af
grundskolen.
Tabel 1: Udviklingen i antal optag på GF1 fra 2019 til 2020

Hovedområde
Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Kontor, handel og forretningsservice
Omsorg, sundhed og pædagogik*
Teknologi, byggeri og transport
Hovedtotal

Grundforløb 1
2019
620
1.552
456
4.237
3.514

2020
675
1.416
519
4.338
3.534

Kilde: Danske Erhvervsskoler og Gymnasier

*Der tages forbehold for resultatet på hovedområdet: Omsorg, sundhed og pædagogik,
da data ikke er repræsentativt. Hovedområdet omfatter primært Social og
Sundhedsuddannelserne, der er lavt repræsenteret i DEG medlemskreds. Der indgår kun
én udbyder af SOSU-uddannelserne i denne måling.
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Tabel 2: Procentvis udvikling i optag på GF1 fra 2019 til 2020

Hovedområde
Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Kontor, handel og forretningsservice
Omsorg, sundhed og pædagogik*
Teknologi, byggeri og transport
Hovedtotal

Grundforløb 1
9%
-9%
14%
2%
1%

Kilde: Danske Erhvervsskoler og Gymnasier

*Der tages forbehold for resultatet på hovedområdet: Omsorg, sundhed og pædagogik,
jf. ovenstående beskrivelse.

Augustoptag på grundforløb 2
Nedenfor er en opgørelse over optag i august på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2
(GF2). GF2 er målrettet elever, der ikke kommer direkte fra grundskolen, men som har
haft andre forløb inden fx anden uddannelse eller erhvervserfaring.
Tabel 3: Udviklingen i antal optag på GF2 fra 2019 til 2020

Hovedområde
Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Kontor, handel og forretningsservice
Omsorg, sundhed og pædagogik*
Teknologi, byggeri og transport
Hovedtotal

Grundforløb 2
2019
919
1.132
644
4.762
4.000

2020
910
1.038
759
4.988
4.183

Kilde: Danske Erhvervsskoler og Gymnasier

*Der tages forbehold for resultatet på hovedområdet: Omsorg, sundhed og pædagogik,
jf. ovenstående beskrivelse.
Tabel 4: Procentvis udvikling i antal optag på GF2 fra 2019 til 2020

Hovedområde
Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Kontor, handel og forretningsservice
Omsorg, sundhed og pædagogik*
Teknologi, byggeri og transport
Hovedtotal

Grundforløb 2
-1%
-8%
18%
5%
5%

Kilde: Danske Erhvervsskoler og Gymnasier

*Der tages forbehold for resultatet på hovedområdet: Omsorg, sundhed og pædagogik,
jf. ovenstående beskrivelse.
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Om data
Dette fakta-ark bygger på data om august optaget på EUD indsamlet i september 2020.
Der deltager i alt 22 skoler i undersøgelsen, der udgør en stikprøve blandt DEG’s
medlemsskoler. De deltagende skoler repræsenterer 61 % af den samlede aktivitet på
EUD.
Skolerne har bidraget med data, der er indsendt i Excel-ark til DEG, der har stået for den
efterfølgende databehandling. Vi tager forbehold for, at afrundinger kan have betydning
for om summerne stemmer overens. Der er foretaget et overordnet kvalitetstjek af data,
men der tages forbehold for, at der kan være tastefejl, da mange data er indhentet
manuelt på skolerne.
Grundforløb 1 og 2:
Som helhed består erhvervsuddannelsernes grundforløb af to dele, grundforløbets 1. del
(GF1) og grundforløbets 2. del (GF2). Hver del varer et halvt skoleår (20 uger) og foregår
på en erhvervsskole. GF1 er starten på erhvervsuddannelsen for elever, der kommer
direkte fra 9. eller 10. klasse. Elever, der begynder på en erhvervsuddannelse mere end to
år efter endt grundskole, starter direkte på grundforløbets 2. del (GF2).
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