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Overgang fra grundforløb til uddannelsesaftale 

UNI•C etablerede i løbet af efteråret 2004 en central statistikserver, EASY-S, 
der løbende modtager visse registreringer fra samtlige skolers EASY-databaser, 
herunder fra EASY-P. Det har gjort det muligt at danne forskellige statistikpro-
dukter på et meget skolenært grundlag. EUD-forløbsstatistikken, der er et ad-
ministrativt værktøj til brug i det indikatorbaserede tilsyn er et eksempel. 
Beskrivelsen af grundforløbselevernes overgang til uddannelsesaftale er et andet.  
 
Kort sagt er hensigten at give svar på spørgsmålet: Opnår eleverne en 
praktikplads efter endt grundforløb og hvad er deres status 2 hhv. 10 mdr. 
efter endt grundforløb? 
 

Datagrundlag 

Allerførst drejer det sig om at få afgrænset den korrekte population af elever, der 
har et ‘endt grundforløb’.  Vejledningen om Grundforløbsbeviser og kvalifika-
tioner anfører blandt andet: ”Kvalifikationerne udgør i EASY-P selve grundlaget 
for at formidle en elev til en praktikplads. Oplysning om hvilke(t) hovedforløb 
eleven har kvalificeret sig til er det væsentligste, som praktikkontoret har af in-
formation om elevens baggrund.” Derfor må den vigtigste kilde til at få fat i et 
‘endt grundforløb’ være institutionernes egne registreringer af kvalifikationer til 
hovedforløb (B303). 
 
Af forskellige grunde er det imidlertid ikke for alle institutioner tilstrækkeligt at 
nøjes med de elever, der har en registreret kvalifikation til hovedforløb. Der skal 
derfor suppleres med elever, der har fuldført et grundforløb uden at have en 
registreret kvalifikation. 
 
Datagrundlaget er herefter alle elever med et endt grundforløb i fx 2010. Hvis en 
elev opnår flere kvalifikationer, fx som følge af ekstra fag eller udvidede 
kvalifikationer indenfor et fag, vælges den første (hvorved vi går fra elever til 
personer). 
 
Af hensyn til validiteten af overgangstallene er det valgt, at datagrundlaget for 
praktikpladsstatistikken, opdateret til og med december 2011, kobles sammen 
med 2010-grundforløbene. Principielt skulle man kunne bruge praktikplads-data 
fra oktober 2011, idet de maksimale 10 mdr. er forløbet, men der ses typisk 
efterregistreringer, der peger på, at man bør vente en til to mdr. yderligere. 
  
Der er herefter følgende variable til rådighed til analysen:
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• Køn og alder: Udledt på baggrund af elevernes CPRnr. Den angivne 
alder er elevens alder på kvalifikationsdatoen. For fuldførte uden 
kvalifikation, er det alderen på datoen for sidste dag på sidste skole-
periode på grundforløbet. For igangværende praktikvejselever er det se-
neste dato for en skoleperiode, der tilhører grundforløbet, hvis denne lig-
ger mindst fire mdr. før opgørelsestidspunktet [fremover refereres i no-
tatet alene til kvalifikationen]. 
 
Der tilbydes følgende aldersintervaller: -17 år, 18-19 år, 20-24 år, 25+ år 
 

• Qtr.  Viser i hvilket kalenderkvartal grundforløbskvalifikationen er 
opnået: Q1, Q2, Q3 og Q4 
 

• Grundforlob. Hovedforløbskvalifikationen kodes tilbage til det 
grundforløb eleven kommer fra baseret på CØSA-systemets beskrivelse 
af sammenhængen mellem hovedforløb og de forudgående grundforløb. 
Hvis der i en periode er opnået flere kvalifikationer, vælges den første1. 
En person optræder altså kun én gang, uanset hvor mange elevforhold 
der måtte være. 
 

• Institution. Viser den institution, hvor eleven har opnået kvalifikationen. 
Det er med andre ord fra-institutionen, der vises. 

 

• Uform. Gør det muligt, helt overordnet, at skelne mellem 
skolevejselever og praktikvejselever. Praktikpladsstatistikken tilbyder 
normalt ikke denne variabel på grund af dataproblemer/uklare 
definitioner fx ved merit og skift af uddannelse. Den skal derfor bruges 
med varsomhed. Rent teknisk er den lavet sådan, at elever, hvis startdato 
på uddannelsesaftalen ligger før kvalifikationsdatoen, kodes som 
praktikvejselever, og alle andre kodes som skolevejselever (p,s). 

 

• Udd10. Viser cøsakoden og teksten fra den uddannelsesaftale eleven evt. 
har 10 mdr. efter kvalifikationsdatoen. Det kan derfor godt forekomme, 
at der vises personer, der har fx et merkantilt grundforløb koblet sammen 
med en ‘teknisk’ uddannelsesaftale. 

 

• Pnr_valid. I EASY-A forekommer der elever med fiktive eller midler-
tidige CPR-numre. De kan normalt kendes ved at første ciffer i CPR-
nummeret er 6,7,8 eller 9. Disse fiktive/midlertidige CPR-numre fra 
EASY-A har ikke noget match i EASY-P, hvilket betyder, at disse 
elevers evt. aftaler ikke kan vises. Variablen pnr_valid kan derfor bruges 
til at frasortere disse, hvis man ønsker det. Der kan vælges mellem Ja og 
Nej via værdierne J, N.  

                                                 
1 I de tilfælde hvor en hovedforløbskvalifikation principielt kan nås via to forskellige 
grundforløb er der valgt den grundforløbskode, der har det laveste nummer. [Red (forår 2012): 
Denne strukturelle udfordring er ikke længere gældende – nu er der entydighed for alle 
uddannelser] 
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• Status_2. Elevens status to mdr. efter opnået grundforløbskvalifikation. 
Der tilbydes følgende værdier: ‘0 Ingen aftale’, ‘1 Ingen aftale, men har 
haft’ og ‘2 Aftale’ 
 

• Status_10. ‘0 Ingen aftale’, ‘1 Ingen aftale, men har haft’, ‘21 ALM’ og 
‘22 SKP’, hvor SKP er skolepraktik. 

 
Filerne navngives efter følgende struktur: 
 
P2plus10 er et fællesnavn 
2010 viser, at grundforløbskvalifikationen er fra 2010 
_20120219 viser, at opgørelsen har statustidspunkt 19. februar 2012 
 
Opmærksomheden henledes på at overgang til skolebaserede uddannelser 
(Byggemontagetekniker, Sundhedsservicesekretær og Webintegrator) er 
omfattet fra og med 2010 (elever med grundforløb afsluttet i 2010). Disse er 
placeret som ’21 ALM’ på trods af at der ikke er uddannelsesaftaler på disse 
uddannelser. 
 
Henvendelser vedr. denne introduktion kan rettes til: 
Laura Girotti, UNI•C Statistik & Analyse, Tlf.: 3587 8838, laura.girotti@uni-
c.dk 


