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Afgangsmelding af elever 
som afbryder trindelt ud- 
dannelse 
Senest revideret maj 2016 

 

Indhold 

 Ændringer 

 Centrale begreber 

 Generelt 
 

Centrale begreber 

Centralt be- 

greb 

Forklaring eller beskrivelse 

Central af- 

gangsårsag 

Afgangsårsag som vedligeholdes af STIL. Kan ikke æn- 

dres af skolerne. 

Lokal af- 

gangsårsag 

Skolen kan oprette og vedligeholde lokale afgangsårsager 

i det omfang der er behov for det. 
 

En lokal afgangsårsag skal pege på en central afgangsår- 

sag. 

Trindelte ud- 

dannelser 

En trindelt uddannelse er en erhvervsuddannelse hvor 

eleverne kan vælge at afbryde uddannelse efter første trin 

eller gennemføre et eller flere efterfølgende trin fx SOSU- 

hjælper (trin 1) og SOSU-assistent (trin 2). 

 

Generelt 
Hvis en elev – efter at have gennemført et trin – fortsætter på et efterføl- 

gende trin, men så fortryder og vælger at stoppe sin uddannelse, kan der 

opstå tvivl om hvilken afgangsårsag du skal afgangsmelde eleven med. 
 

Eleven har jo gennemført et trin af en uddannelse som kan være det af- 

sluttende trin, men har samtidig ikke gennemført det trin eleven senest er 

skoleforløbsplaceret på. 
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For at gøre det lettere at forstå og anvende en ensartet afgangsmelding af 

sådanne elever indføres der en ny afgangsårsag: 
 

Kode Kortbetegnelse Betegnelse 

19 Gennemført trin Gennemført foregående trin af uddannelsen 

 

En række skoler har allerede en lokal afgangsårsag til dette. Disse lokale 

afgangsårsager skal rettes til så de peger på den nye kode. De skoler som 

ikke har en sådan lokal afgangsårsag skal oprette en eller flere som peger 

på den centrale afgangsårsag 19. 
 

Hvis skolen ønsker at registrere baggrunden for at en elev afbryder midt i 

et trin, må skolen oprette en række lokale afgangsårsager som alle peger  

på den centrale afgangsårsag 19, og som hver for sig angiver hvad der er 

baggrunden for at eleven afbryder i ’utide’. 
 

Neden for er der beskrevet nogle situationer som belyser hvorledes så- 

danne elever fremover skal afgangsmeldes: 
 

Beskrivelse af situationen Hvilken afgangsårsag gives eleven? 

Eleven gennemfører trin 1 og  fort- 
sætter på samme skole med trin 2. 

Eleven afbryder midt i trin 2. 

Eleven afgangsmeldes med en lokal 

afgangsårsag som peger på den 

centrale afgangsårsag 19. 

Eleven gennemfører trin 2 og fort- 

sætter på samme skole med trin 3. 

Eleven afbryder midt i trin 3. 

Eleven afgangsmeldes med en lokal 

afgangsårsag som peger på den 

centrale afgangsårsag 19. 

Eleven gennemfører trin 1 men 

fortsætter ikke på trin 2 af en ud- 

dannelse. 

Eleven afgangsmeldes med en lokal 

afgangsårsag som peger på den 

centrale afgangsårsag 14 (eller lig- 

nende). 

Eleven indmeldes på en uddannel- 

se hvor eleven har gennemført trin 

af uddannelsen fx trin 1 på en an- 

den skole. Eleven afbryder uden at 

gennemføre yderligere trin af ud- 

dannelsen. 

Eleven afgangsmeldes med en lokal 

afgangsårsag som peger på den 

centrale afgangsårsag 19. 

 


