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OM EVALUERINGEN AF KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE 
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Evalueringens formål er at afdække, hvorvidt kombineret 
ungdomsuddannelse bidrager til, at de unge gennem 
uddannelsen opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, 
som giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet, samt 
hvorvidt der er grundlag for at fortsætte i kompetencegivende 
uddannelser. 

Evalueringen temaer er: Deltagerne, kontaktpersoner, 
uddannelsens indhold og niveau, optagelsesproces og samspil 
med UU, rammer, samarbejde og samspil, effekt og deltagernes 
udbytte. 

Indledning 

Evalueringens metode er bredt funderet. Hvert år gennemføres 
der interview med tovholdere og spørgeskemaundersøgelser 
blandt UU vejledere, kontaktpersoner og deltagere. To gange 
årligt (maj og oktober) gennemføres en undersøgelse af 
deltagernes non-kognitive egenskaber som rapporteres på en 
online platform.  

Rapporteringen sker årligt og fungerer som beslutningsgrundlag 
for eventuelle justeringer af uddannelsen. Evalueringens resultater 
formidles gennem mindre statusnotater i 2016, 2017 og 2019. I 
2018 udarbejdes der en større midtvejsmåling og i 2020 leveres 
slutevalueringen. 

Dette statusnotat bygger på:  
• Interview med 19 tovholdere i april 
• Survey blandt 326 UU vejledere i august/september (svar%: 55) 
• Survey blandt 87 kontaktpersoner i maj/juni (svar%: 63) 
• Survey blandt 1014 deltagere i maj/juni (svar%: 49) 
• Registeroplysninger fra KUU Portalen trukket september 2017 
• Selvevalueringer fra 16 tovholdere 
• Oversigt over opnåede niveauer blandt fuldførte elever med 

uddannelses- eller kompetencebevis fra hhv. 15 og 13 KUU-områder 
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MÅLGRUPPE-
AFKLARING 



UU-VEJLEDERNE OPLEVER FÆRRE PROBLEMER I FORBINDELSE MED 
MÅLGRUPPEAFKLARING 
 

En mindre andel af UU-vejlederne vurderer at have problemer med 
målgruppeafklaringen i forbindelse med visiteringen af unge til KUU 
sammenlignet med evalueringen fra 2016.  

I forbindelse med evalueringen af KUU i 2016 blev det kortlagt, at en af de primære 
årsager til udfordringerne med målgruppeafklaringen skyldtes en manglende 
afgrænsning af, hvilken målgruppe, som skal visiteres til KUU. Denne andel er 
imidlertid blevet reduceret fra 39% i 2016 til 28% i 2017.  

De umiddelbare fremskridt i forbindelse med målgruppeafklaringen stemmer 
overens med oplevelsen blandt tovholderne. I forbindelse med Epinions interviews 
med tovholdere i foråret 2017 gav et flertal af disse ligeledes udtryk for, at 
målgruppeafklaringen var blevet markant bedre.  

Med ovenstående in mente fremgår det dog stadig, at mange UU-vejledere 
fortsat oplever at have problemer med målgruppeafklaringen ved visiteringen af 
unge til KUU. 

Mere konkret giver omtrent 4 ud af 10 UU-vejledere eksempelvis udtryk for, at der 
har været for lidt information om målgruppen for KUU.  

Ligeledes svarer 56% af UU-vejlederne, at de har oplevet problemer med at afklare, 
hvilke unge der er i målgruppen. 

Note: Figuren viser andelen af UU-vejledere, der er enige eller helt 
enige i udsagnene. N = 326 (2017) og 307 (2016) 

UU-vejledernes oplevelse af målgruppeafklaring 
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HVEM ER KUU-
ELEVERNE? 



KUU-ELEVERNE KAN INDDELES I TRE SEGMENTER, DER SÆRLIGT 
ADSKILLER SIG PÅ MÅLRETTETHED OG TRIVSEL 
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Segment 1: De tvivlende (31%) 

De tvivlende har ingen klar fremtidsplan. En stor del valgte uddannelsen, fordi 
det var deres eneste valgmulighed. 27% vil gerne have et arbejde efter KUU, 
mens 25% angiver, at de ikke ved, hvad de vil. Gruppen trives på tværs af 
parametre dårligt på KUU og er i højere grad i tvivl om, hvorvidt KUU er det 
rigtige for dem. Gruppen er samtidig en smule ældre og har dårligere helbred 
end de andre grupper.  

Segment 2: De målrettede (35%) 

Modsat de tvivlende har de målrettede en klar fremtidsplan om at tage en 
erhvervsuddannelse og senere komme i beskæftigelse. Gruppen mener 
imidlertid ikke, at de kan det, der skal til for at holde på et job. KUU bruges 
således til at oparbejde færdigheder, de kan benytte i senere jobs. På tværs af 
parametre klarer gruppen sig bedst. Derudover har gruppen et bedre helbred 
en de andre grupper, hvilket kan være en medvirkende faktor til deres større 
udbytte af uddannelsen. 

Segment 3: De søgende (34%) 

Gruppen har en idé om, at de vil noget, om end de ikke har en klar plan for, 
hvad de vil. Uddannelsen vælges først og fremmest, fordi deres UU-vejleder 
har anbefalet det. Gruppen mangler således de målrettedes målrettethed, 
hvilket afspejles i deres hyppigste fremtidsplaner, som enten er at få et 
arbejde eller tage en anden uddannelse. På tværs af parametre for trivsel, 
tilfredshed og opfattet udbytte lægger gruppen sig imellem de andre to.  
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ELEVERNES 
TILFREDSHED MED 
KUU 



DER ER GENERELT ET GODT SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET OM 
ERHVERVSTRÆNINGSPLADSER 
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Erhvervstræningen vurderes generelt meget positivt af eleverne. 86% af 
KUU-eleverne været i erhvervstræning. 

86% har haft det godt med dem de arbejdede sammen med i 
erhvervstræningen. 

79% af dem der har været i erhvervstræning svarer, at det var spændende at 
være i erhvervstræning.  

78% mener, at de har lært meget i erhvervstræningen. 

Meget få har svært ved at følge med grundet det faglige niveau. 

Kun 5% af dem, der har været i erhvervstræning mener, at arbejdsopgaverne 
har været for svære.  

Tilfredsheden med erhvervstemaerne er overordnet set høj. Gennemsnitligt 
er 70% enten meget tilfredse eller tilfredse med deres erhvervstema. 
Tilfredsheden varierer imidlertid mellem temaerne. 

Der er størst tilfredshed på erhvervstemaerne Kommunikation & Medier og 
Service & Transport. Hos begge erhvervstemaer er 80% af dem, der har gået på 
erhvervstemaet, enten meget tilfredse eller tilfredse.  

Der er mindst tilfredshed på erhvervstemaet Turisme, kultur & fritid, hvor 59% 
af dem, der har gået på erhvervstemaet, enten meget tilfredse eller tilfredse. 

Note: Figuren viser andelen af elever, der er helt enige eller enige.      
N = 869 

Hvor enig er du i følgende udsagn om din erhvervstræning? 

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med dit erhvervstema? 

Note: N = 1014 



DE FLESTE KUU-ELEVER HAR FÅET NYE VENNER PÅ UDDANNELSEN 
OG KLARER SIG GODT SOCIALT. 
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Ca. halvdelen er meget enige eller enige i, at de ofte deltager i 
sociale arrangementer på uddannelsen.  

En stor andel vurderer generelt, at de har det godt på holdet og 
har fået nye venner.  

Omvendt er der 11%, der er enige i, at de ofte er ensomme på 
uddannelsen. 

Der er variationer mellem de tre segmenter, selvom forskellene 
ikke er lige så store som på vurderingen af uddannelsens 
indhold.  

Der er ingen forskel på spørgsmålet om, hvorvidt man har fået nye 
venner på uddannelsen.  

Der er imidlertid væsentligt flere blandt de umotiverede, der er 
enige eller meget enige i, at de ofte er ensomme på uddannelsen.  

Ligeliges er der lavere deltagelse i sociale arrangementer blandt de 
i umotiverede. Deltagelsen blandt de klart motiverede er næsten 
dobbelt så stor som blandt de umotiverede.   

Note: Figuren viser andelen af elever, der er helt enige eller enige.      N = 1014.  

Hvor enig er du i følgende udsagn? 



UDDANNELSENS INDHOLD 
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Der er generelt store andele, der er enige eller meget enige i, at 
de får et udbytte af undervisningen og uddannelsen 

65% er enige eller meget enige i, at det, man lærer i 
undervisningen, er brugbart. 

57% er enige eller meget enige i, at uddannelsen har gjort dem klar 
over, hvad de vil med fremtiden.  

68% er enige eller meget enige i, at de er glade for at gå på 
uddannelsen. 

 

Der er imidlertid store variationer mellem de tre segmenter.  

Blandt de klart motiverede er 88% enige eller meget enige i, at de 
er glade for at gå på uddannelsen.  

De generelt motiverede lægger sig tæt på gennemsnittet og 
imellem de to andre grupper på alle udsagn.  

De umotiverede er væsentligt mindre glade og vurderer, at de får 
et væsentligt lavere udbytte af undervisningen.  

 

Note: Figuren viser andelen af elever, der er helt enige eller enige.      N = 1014.  

Hvor enig er du i følgende udsagn? 



TILFREDSHED MED FAGENE OG UNDERVISNINGEN 

 12 

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med undervisningen på uddannelsen i 
de følgende fag? 

Note: Figuren viser andelen af elever, der er 
meget tilfredse eller tilfredse. Total N = 1014  

Evalueringen viser, at eleverne samlet set er tilfredse med 
undervisningen.  

Tre femtedele (60%) er enten tilfredse eller meget tilfredse med 
undervisningen på uddannelsen.  

10% er enten utilfredse eller meget utilfredse. 

 

Der er også stor tilfredshed med de enkelte fag, om end 
tilfredsheden varierer. 

Der er størst tilfredshed med erhvervstræningen, hvor 93% 
af dem, der tog faget, er enten meget tilfredse eller 
tilfredse.     

Undervisning på værksted og dansk har også høj 
tilfredshed, hvor hhv. 69% og 67% af dem, der tog faget, er 
enten meget tilfredse eller tilfredse.  

Engelsk og arbejde med portfolio har den laveste 
tilfredshed, hvor 48% af dem, der tog faget, er enten meget 
tilfredse eller tilfredse.  

Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med undervisningen på 
uddannelsen? 

Note: N = 1014.  
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ORGANISERING AF 
UNDERVISNING OG 
ERHVERVSTRÆNING 



ORGANISERING OG OMFANG AF UNDERVISNING I D-NIVEAU 
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Eleverne undervises i gennemsnit knap 31 timer ugentligt. 

Undervisning i D-niveau fag er organiseret på mange forskellige måder. 

Omkring en tredjedel af tovholderne svarer, at undervisning i D-niveau fag foregår på 
hjemstedsskolen. Undervisningen forestås enten af undervisere, som er ansat til kun at undervise KUU, 
eller af undervisere udefra, f.eks. fra VUC eller erhvervsskoler. 

En tredjedel af tovholderne svarer, at undervisning i D-niveau fag foregår på relevante 
erhvervsskoler og merkantile gymnasier af undervisere fra skolerne.  

Den sidste tredjedel af tovholderne svarer, at de benytter en både/og tilgang. Fx at 
undervisningen på de første dele af uddannelsen foregår i på hjemstedsskolen, hvor enten 
hjemstedsskolens egne undervisere eller undervisere fra nærliggende uddannelsesinstitutioner 
underviser eleverne. Senere på uddannelsen sendes eleverne ud til f.eks. EUC eller handelsskoler 
for at deltage i undervisningen der. 

Den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen varierer også. 

Nogle steder er undervisningen tilrettelagt projektbaseret, hvor flere fag spiller sammen i 
projektforløb af længere varighed. Nogle steder er undervisning i D-niveau fag samlet på én dag 
om ugen, hvor andre skoler spreder undervisningen ud over flere dage. 

I sidste del af uddannelsen fokuseres der mange steder også på anden undervisningsaktivitet, 
især målrettet elevernes erhvervstema. 

F.eks.: Virksomhedsbesøg. Teambuilding. Mad og motion. Førstehjælp. Hygiejne i 
fødevareindustrien. Erhvervsøkonomi. Matematik i anvendelse. Konflikthåndtering. 
Brandbekæmpelse. Truckbevis. Idræt. Sundhed. Elementer fra nærliggende erhvervsuddannelser. 
Livets skole.  

 

 

 Udbudsområde 
  Ugentligt timetal 

KUU Nordjylland 26 timer 
KUU Aalborg/Himmerland  n.a. 
KUU Plus n.a. 
KUU Sønderjylland 28 timer 

KUU KANON 32 timer 
KUU Køge-Roskilde-Greve 32 timer 
KUU NEXT 33 timer 
Kom.ung.dk  33 timer 
KUURS 33 timer 
KUU Aarhus 30 timer 
KUU Horsens, Skanderborg, 
Hedensted, Odder 28 timer 

KUU Sydvestjylland n.a. 
KUU Trekanten 30 timer 
KUU Syd- og Midtfyn  33 timer 
KUU Vestsjælland  32 timer 
KUU Storstrøm 32 timer 
KUU Nordøstsjælland 30 timer 
KUU Nordsjælland Vest 32 timer 

KUU Hovedstaden-Bornholm 27 timer 

n.a. = Ingen tilbagemelding inden for 
tidsfristen 

 



ORGANISERING OG OMFANG AF ERHVERVSTRÆNING 
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Alle tovholderområderne beretter at alle eller størstedelen af KUU eleverne kommer i 
erhvervstræning. 

Nogle steder er KUU eleverne fuldtid i erhvervstræning i flere uger ad gangen, mens de 
nogle steder har 2-4 dage i erhvervstræning og 1-3 dage på hjemstedsskolen over en 
længere periode. 

Alle svarer at eleverne er i længere og længere erhvervstræning når de kommer på 
senere dele af uddannelsen.  

I lidt over halvdelen af tovholderområderne arbejder eleverne fuld tid, når de er i 
erhvervstræning. Andre tovholderområder arbejder med en model, hvor eleverne 
arbejder samme antal timer som den typiske undervisningsuge (omkring 31 timer). Der 
er dog også mulighed for mindre intensive erhvervstræningsforløb, hvis eleven har svært ved 
at arbejde fuldtid. 

Elevens kontaktlærer er en vigtig støtte og/eller formidler af kontakt til 
erhvervstræningssteder. 

Størstedelen af tovholderne beskriver at de opfordrer eleverne til selv at tage kontakt til 
deres erhvervstræningssted. Ofte er kontaktlæreren meget inde over processen i løbet af 
de første erhvervstræninger, og mindre i de senere erhvervstræningsforløb. 

Kontaktpersonerne kan f. eks. være med ude på et før-besøg, laver løbende opfølgning 
og foretager en slutevaluering i samarbejde med erhvervstræningsstedet. 

De fleste tovholdere har en opfattelse af et godt match mellem erhvervstræning og 
erhvervstema. 

Et godt temamæssigt match prioriteres især i den sidste del af uddannelsen. I starter 
giver en mindre del af udbudsområderne eleverne mulighed for at ”prøve brancher af”. 
Det fremhæves også, at temaet nogle gange er mindre væsentligt, sammenlignet med at 
opleve en god arbejdspladskultur og deltagelse i et arbejdsfællesskab. 

 

 Udbudsområde 
  

Typisk antal uger i 
erhvervstræning 

Typisk længde af 
erhvervstræning 

KUU Nordjylland Størstedel ca. 10-13 
uger Ca. 1-5 uger 

KUU Aalborg/Himmerland  n.a. n.a. 
KUU Plus n.a. n.a. 

KUU Sønderjylland Følger 
bekendtgørelsen Ikke opgjort 

KUU KANON Ikke opgjort Ca. 4 uger 
KUU Køge-Roskilde-Greve Ca. 10 uger Ca. 1-8 uger 
KUU NEXT Ikke opgjort 5-8 uger 

Kom.ung.dk  Størstedel ca. 10-13 
uger 

2 dage i 10-20 uger 
3 dage i 5-13 uger 

KUURS Ca. 28 uger Ca. 4 uger 
KUU Aarhus Ca. 17 uger Ca. 3-8 uger 
KUU Horsens, Skanderborg, 
Hedensted, Odder Ca. 19 uger Ca. 3-8 uger 

 
KUU Sydvestjylland n.a. n.a. 
KUU Trekanten Ikke beregnet Ca. 3 uger 
KUU Syd- og Midtfyn  Ca. 17 uger Ca. 4 uger 
KUU Vestsjælland  Ca. 10 uger Ca. 2-5 uger 
KUU Storstrøm Ikke opgjort Ca. 4 uger 
KUU Nordøstsjælland Ca. 8 uger 2-3 dage i ca. 8 uger 

KUU Nordsjælland Vest Følger 
bekendtgørelsen Ca. 1-2 uger 

KUU Hovedstaden-
Bornholm Ikke opgjort Ikke opgjort 

n.a. = Ingen tilbagemelding inden for 
tidsfristen 
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UDDANNELSES-
PLANER, OPNÅET 
D-NIVEAU OG 
ERHVERVSTEMAER 



ERHVERVSTRÆNING VURDERES AT HAVE STOR BETYDNING FOR 
BESKÆFTIGELSE 
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 9 ud af 10 kontaktpersoner vurderer at erhvervstræning har 
stor betydning for at komme i beskæftigelse efter afsluttet 
KUU. 

 Tovholderne fortæller også, at erhvervstræning kan bruges 
som et godt springbræt ud i beskæftigelse. Flere har 
oplevet, at en del (positiv) frafald eller afstigning fra 
uddannelsen er til beskæftigelse via erhvervstræning. 

 Flere UU-vejlederne vurderer at opnåelse af 
kompetencebevis og uddannelsesbevis har stor betydning 
for at komme i beskæftigelse og uddannelse, 
sammenlignet med kontaktpersoner. 

 I forhold til at komme i ordinær uddannelse efter KUU 
vurderer kontaktpersoner især at opnåelse af D-niveau i 
dansk og matematik har stor betydning. 

 

Note: Figuren viser andelen af kontaktpersoner og UU-vejledere, der svarer at elementerne har stor betydning. N = 87 
(kontaktpersoner) og 326 (vejledere). 

Andel der vurderer, at følgende uddannelseselementer har stor betydning for 
at komme i ordinær uddannelse efter KUU 

Andel der vurderer, at følgende uddannelseselementer har stor betydning for 
at komme i beskæftigelse efter KUU 

Note: Figuren viser andelen af kontaktpersoner og UU-vejledere, der svarer at elementerne har stor betydning. 
N = 87 (kontaktpersoner) og 326 (vejledere). 

 



STOR STIGNING I ANDELEN AF KONTAKTPERSONER, SOM VURDERER 
AT DERES KONTAKTELEVER VIL OPNÅ D-NIVEAU I DANSK 
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 Kontaktpersonerne udtrykker stort tiltro til, at flere af 
deres KUU kontaktelever vil opnå D-niveau i dansk. 

 Der ses en stor stigning i andelen af kontaktpersoner, 
som vurderer at alle og de fleste af deres kontaktelever 
vil opnå D-niveau i dansk sammenlignet med deres 
vurdering i 2016. 

 17% af kontaktpersonerne vurderer at alle deres 
kontaktelever opnår D-niveau i dansk – dette er en klar 
stigning sammenlignet med sidste år, hvor kun 2% af 
kontaktpersonerne vurderede at alle ville opnå D-niveau 
i dansk. Også antallet af kontaktpersoner, som vurderer 
at de fleste vil opnå D-niveau i dansk, er steget fra 28% i 
2016 til 48% i 2017. 

 

 

Hvor mange af dine kontaktelever vurderer du kommer til 
at opnå et D-niveau i dansk? 

N = 87 (2017) og 83 (2016) 

 



UDDANNELSESPLANERNE DELER FORTSAT VANDENDE 
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 Fra UU-vejledernes perspektiv er uddannelsesplanen et godt 
og brugbart redskab. Det er samme konklusion som i 2016. 

 Uddannelsesplanen bliver specielt fremhævet som et vigtigt 
redskab for at sikre samarbejde omkring eleverne. 

 Samtidig angiver 63% af UU-vejlederne at uddannelsesplanen 
generelt er et brugbart redskab og at uddannelsesplanen er et 
vigtigt redskab ift. at sikre elevernes progression.  

 Evalueringen viser dog også, at der fortsat angives et behov 
for at højne anvendeligheden af uddannelsesplanen. 

 Omtrent halvdelen af UU-vejlederne, samme andel som i 2016, 
vurderer stadig, at uddannelsesplanen bør udvikles yderligere. 

 Kun hver tredje kontaktperson benytter uddannelsesplanen 
aktivt i samarbejdet med deres kontaktelever. Denne andel er 
således faldet med 7 procentpoint sammenlignet med tilfældet i 
2016.  

 39% af kontaktpersonerne mener, at uddannelsesplanen er et 
godt redskab for deres kontaktelevers skoleforløb.  

UU-vejledernes brug af uddannelsesplaner. 
 Andele der er helt enige eller enige i…  

Kontaktpersonernes brug af uddannelsesplaner.  
Andele der er helt enige eller enige i…  

N= 236 (2017) og 307 (2016)  

N= 87 (2017) og 83 (2016) 



ERHVERVSTEMAERNE GIVER MENING IFT. OMKRINGLIGGENDE 
ERHVERVSSKOLER 
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Størstedelen af tovholderne vurderer, at der er god sammenhæng mellem de udbudte 
erhvervstemaer og erhvervsskolerne i nærheden. 

De tovholderområder der ikke har fokus på dette, begrunder det hovedsageligt i et 
fokus på at uddanne KUU eleverne til arbejdsmarkedet i nærområdet. 

Tovholderne vurderer, at der generelt er god tilfredshed med erhvervstemaerne blandt 
eleverne. Dette stemmer også overens med spørgeskemaundersøgelsen blandt eleverne.  

Få tovholdere giver dog også udtryk for, at deres elever ikke nødvendigvis er så afklarede 
omkring deres erhvervstema. Dette ændrer sig dog undervejs på uddannelsen. 

Alle tovholderinstitutionerne fremhæver at nogle af deres temaer er en større succes end 
andre. 

Temaer omkring omsorg og service af forskellige art er især populære. Derudover også 
temaer inden for industri, erhvervsservice, mad og biler. 

Temaer inden for transport, logistik, lager og byggeri er der mindre søgning til blandt 
eleverne selv om der er gode erhvervstræningssteder. 

Enkelte tovholdere italesætter problematikker om rigiditeten i erhvervstemaerne, netop 
fordi nogle elever i starten er uafklarede omkring deres erhvervstema. Andre har 
imødekommet denne problematik ved at muliggøre erhvervstemaskift inden for første år 
på KUU. 

 

 

 Udbudsområde 
  

Sammenhæng mellem 
erhvervstemaer og 

nærmeste erhvervsskoler 
KUU Nordjylland Ja 
KUU Aalborg/Himmerland  n.a. 
KUU Plus n.a. 
KUU Sønderjylland Nej 

KUU KANON Ja 
KUU Køge-Roskilde-Greve Ja 
KUU NEXT Ja 
Kom.ung.dk  Ja 
KUURS Ja 
KUU Aarhus Ja 
KUU Horsens, Skanderborg, 
Hedensted, Odder Ja 

KUU Sydvestjylland n.a. 
KUU Trekanten Stigende 
KUU Syd- og Midtfyn  Delvis 
KUU Vestsjælland  Delvis 
KUU Storstrøm Ja 
KUU Nordøstsjælland Nej 
KUU Nordsjælland Vest Ja 
KUU Hovedstaden-
Bornholm Ja 

n.a. = Ingen tilbagemelding inden for 
tidsfristen 
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Hvad kendetegner de elever, der er faldet fra på KUU? 

Note: Figuren viser andelen af 
kontaktpersoner, der har afkrydset 
udsagnene. N=83 (2016) og 87 
(2017). 

Hvor mange af dine kontaktelever vurderer du… 

Note: Survey blandt kontaktpersoner. N = 87. 

Fravær og frafald er to problemstillinger som hænger tæt 
sammen, og generelt er både fravær og frafald væsentlige 
udfordringer for KUU i udbudsområderne. 

Tovholderne forklarer i interviewene at fravær er en væsentlig 
problematik for de unge. Der arbejdes i alle udbudsområder 
med at begrænse fraværet, og med at gøre eleverne mere 
mødestabile.  

Ingen af kontaktpersonerne som har deltaget 
spørgeskemaundersøgelsen vurderer, at alle er mødestabile. 
32% vurderer, at de fleste er mødestabile, 49% at det gælder 
for halvdelen og 18% af det gælder for få. 

Mødestabilitet er således en forudsætning kunne tage en 
uddannelse eller for at få (beholde) et arbejde. Manglende 
mødestabilitet er endvidere den parameter, som flest 
kontaktpersoner mener kendetegner elever, der falder fra 
KUU. 

Andre forhold der kendetegner de elever, der er faldet fra 
KUU’en er for store psykiske og sociale udfordringer. 

0% 

 



33% HAR AFBRUDT UDDANNELSEN, OG DER ER STORE VARIATIONER 
MELLEM UDBUDSOMRÅDERNE.  

33% af eleverne fra 2. og 3. optag (2016) har afbrudt 
uddannelsen inden opgørelsestidspunktet, september 2017. 
Der er dog store variationer mellem udbudsområderne, jf. 
figuren til højre – fra 56% til 21% 

Kontaktpersonerne vurderer, at de primære årsager til afbrud 
er manglende fremmøde og for store psykiske udfordninger. 
Sociale og faglige problemer samt problemer med misbrug 
nævnes blandt sekundære årsager.  

Frafaldsniveauet synes ikke at være faldet fra 1. optag (2015), 
til 2. og 3. optag (2016). Det kunne ellers forventes i takt med 
at målgruppevurderingen i UU forbedres.  

Analyser viser, at udbudsområdernes elevgrundlag hænger 
sammen med frafaldet. Elevgrundlaget skal her forstås, som 
elevernes målrettethed og motivation. Jo mere målrettede 
eleverne er desto større sandsynlighed er der for ikke at falde 
fra. Målrettetheden består i, at den unge har et mål med 
uddannelsen samt at den unge oplever selv at have valgt 
uddannelsen.  

 

Afbrudsprocent: Andel af elever optaget I 2016, som er afbrudt 

21% 
22% 
23% 
23% 

25% 
26% 
27% 
28% 

31% 
31% 

33% 
36% 
36% 
36% 
37% 

40% 
43% 
43% 

51% 
56% 

KUU Syd- og Midtfyn
KUU Sydvestjylland

KUU Plus
Kom.ung.dk

KUURS
KUU Horsens, Skanderborg, Hedensted,…

KUU KANON
KUU Trekanten

KUU Hovedstaden-Bornholm
KUU Nordsjælland Vest

Landsgennemsnit
KUU Nordjylland

KUU Aarhus
KUU Vestsjælland

KUU Københavns Omegn
KUU Sønderjylland

KUU Nordøstsjælland
KUU Storstrøm

KUU Køge-Roskilde-Greve
KUU Aalborg/Himmerland

Note: KUU portalen. Negativt afbrud, når 
eleven ikke umiddelbart overgår til uddannelse 
eller arbejde. 



FRAFALD BLANDT ELEVERNE FRA FEM OPTAG 

På baggrund af indberetningerne i KUU portalen er det 
beregnet hvor stor en del af KUU elever, som falder fra 
uddannelsen.  

Figuren til højre viser andelen af elever fra hver af de fem 
optag, som er frafaldet. 47% af eleverne fra første optag er 
afbrudt nu – 2 år efter uddannelsens start.  

Frafaldet er lavere for de senere optag, hvilket bl.a. skyldes, at 
der endnu ikke er gået to år fra optagstidspunktet til nu. Det 
er endnu for tidligt at konkludere på udviklingen i frafaldet, 
men der er en tendens til at frafaldet mindskes efter de to 
første optag. 

47% 

39% 

29% 

18% 

6% 

August
2015

Januar
2016

August
2016

Januar
2017

August
2017

Note: KUU portalen 

Frafald på KUU 



TOVHOLDERNE VURDERER FRAVÆR SOM HØJT 
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Fravær betegnes af stort set alle tovholdere som et væsentligt problem. Tovholderne vurderer, at 
fraværet cirka ligger mellem 8-25%. 

En stor del af tovholderne vurderer, at eleverne har en smule mere fravær til undervisning end i 
erhvervstræning. Flere tovholdere forklarer dog, at der ses to grupper af elever. Elever der blomstrer op 
ifm. at der stilles krav til dem fra erhvervstræningsstedet, samt elever der er mere stabile og trygge i de 
kendte rammer på hjemstedsskolen. 

Mange ser også, at problemet med fravær er størst i starten, men mindskes i takt med at eleverne 
finder sig til rette på KUU og får et mere stabilt fremmødemønster. 

Det er også i den forbindelse, at der sker frafald, når det ikke lykkedes at fastholde eleverne i en god 
rutine i uddannelsesforløbet. 

Det er også en erfaring blandt stort set alle tovholdere, at elevgruppen på KUU er udfordret af mange 
forskellige personlige udfordringer, som besværliggør et stabilt fremmøde.  

Et flertal af tovholderinstitutioner har iværksat forskellige indsatser for at fastholde eleverne. 

Eksempler på disse er: Ekstra samtaler. SMS’er ved fravær. Kontaktlæreres samarbejde med elevers 
støttepersoner. Arbejde med klassesammenhold. Fraværskontrakter. Inddragelse af familie. Fokus på 
hurtig reaktion blandt undervisere og kontaktlærere. 

Langt størstedelen benytter sig af understøttende indsatser før hårde konsekvenser over for eleverne 
tages i brug, ud fra en vurdering af, at mange elever har oplevet at føle sig utilstrækkelige i forbindelse 
med erfaringer omkring tidligere uddannelsesforløb. 

Efter egen indsats på hjemstedsskolerne inddrages UU-vejleder i sidste ende, for at klarlægge om KUU 
er det rigtige valg for eleven. 

 

 Udbudsområde 
  

Vurdering af fravær 
 

KUU Nordjylland Ca. 25% 
KUU Aalborg/Himmerland  n.a. 
KUU Plus n.a. 
KUU Sønderjylland Ikke opgjort 

KUU KANON Ca. 10% 
KUU Køge-Roskilde-Greve Ca. 17 % 
KUU NEXT Ca. 12% 
Kom.ung.dk  Ca. 12% 
KUURS Ca. 8% 
KUU Aarhus Ca. 19% 
KUU Horsens, Skanderborg, 
Hedensted, Odder Ca. 17% 

KUU Sydvestjylland n.a. 
KUU Trekanten Ikke opgjort 
KUU Syd- og Midtfyn  Ca. 10% 
KUU Vestsjælland  Ca. 10 % 
KUU Storstrøm Ikke opgjort 
KUU Nordøstsjælland Ca. 15 % 
KUU Nordsjælland Vest Ikke opgjort 
KUU Hovedstaden-
Bornholm Ca. 10% 

Gennemsnit Ca. 14% 

n.a. = Ingen tilbagemelding inden for 
tidsfristen 
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OVERGANG TIL 
UDDANNELSE OG 
BESKÆFTIGELSE 



UU-VEJLEDERNE ER OPTIMISTISKE OMKRING KUU-ELEVERNES 
MULIGHEDER FOR OVERGANG TIL UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE
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Omtrent en tredjedel af UU-vejlederne vurderer, at de færdige KUU-
elever enten har ‘gode’ eller ‘meget gode’ muligheder for at overgå til 
beskæftigelse eller uddannelse. 

Af de UU-vejledere, der er positivt stemte omkring de unges muligheder 
for at komme i beskæftigelse fremhæver mange vigtigheden af praktik 

Til sammenligning vurderer kun hver tiende UU-vejleder, at de færdige 
KUU-elevers mulighed for at komme i beskæftigelse eller uddannelse er 
enten ‘dårlig’ eller ‘meget dårlig’.  

En stor andel af UU-vejlederne giver imidlertid udtryk for, at de har 
svært ved at vurdere de færdige KUU-elevers muligheder for at 
komme i beskæftigelse eller uddannelse. På baggrund af de åbne 
kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen syntes der at kunne 
udledes to primære årsager hertil: 

For det første fremhæver mange af UU-vejlederne, at de endnu ikke har 
afsluttet et KUU-hold i og med uddannelsen stadig er i et tidligt stadie.  

For det andet giver flere UU-vejledere videre udtryk for, at de ikke følger 
de færdige KUU-elever i deres videre færd. Note: N=326 

UU-vejledernes vurdering af færdige KUU-elevers 
mulighed for at komme i beskæftigelse/uddannelse 

 

 



DE FÆRDIGE KUU-ELEVER FORVENTES PRIMÆRT OVERGÅ TIL 
UDDANNELSE 

På foregående slide fremgik det at UU-vejlederne overvejende 
vurdere de færdige KUU-elevers muligheder for at overgå til 
enten uddannelse eller beskæftigelse som lige store. 

Direkte adspurgt fremgår det imidlertid, at UU-vejlederne 
forventer at andelen af de færdige KUU-elever, som overgår til 
uddannelse, vil være større end den andel, som overgår til 
beskæftigelse. 

Mere konkret forventer UU-vejlederne, at der af alle de færdige 
KUU-elever, gennemsnitligt vil overgå 60% til et forberedende eller 
ordinært uddannelsesforløb. 

 

Forventet aktivitet for de elever, som har færdiggjort KUU 

 

N= 104 

 

 



STØRSTEDELEN AF TOVHOLDEROMRÅDERNE HAR ET FORMALISERET 
SAMARBEJDE MED UU-VEJLEDNING OM OVERGANG FRA KUU 

 29 

Alle tovholderinstitutionerne arbejder sammen med den lokale UU-vejledning ifm. både højt fravær og 
udslusning fra KUU. Mange har formaliserede samarbejder, hvor f.eks. forskellige overleveringer sker på 
et bestemt tidspunkt, bestemte samtaler med eleverne, præsentationer fra UU-vejledning og lignende.   

Tovholderne fremhæver også, at der blandt kontaktlærerne er stort fokus på at vejlede og afklare de 
unge ift. videre uddannelse eller beskæftigelse. Flere fremhæver kontaktlærernes rolle som vejledere, 
støtte og sparringspartnere som en væsentlig faktor for elevernes afklaring. Kontaktpersonerne er med 
til at skabe en tryg overgang fra KUU til videre uddannelse eller beskæftigelse. 

Derudover tilrettelægges den sidste del af uddannelsen typisk med fokus på elevernes videre færd.  

Dette er eksempelvis gennem: Kurser i CV, ansøgning og jobsamtaler. Arbejde med at konkretisere 
opnåede kompetencer gennem præsentationsportfolio. Vejledning i adgangskrav til uddannelser. 
Intensive forløb i job- og uddannelsessøgning. Besøg på lokale virksomheder og 
uddannelsessteder. Dialog med erhvervstræningssteder i del 4 af uddannelsen om evt. elevplads 
eller fast arbejde. Dialog med overtagende institutioner.  

Overgang til det lokale arbejdsmarked?  

Halvdelen af tovholderne svarer, at den generelle arbejdsløshed blandt ufaglærte er høj, hvilket gør 
det svært for de afsluttede KUU elever at finde arbejde. Andre steder fokuseres der i højere grad på 
at få eleverne videre i uddannelse.  

Den anden halvdel oplever dog også fin succes med at deres elever fortsætter direkte på deres 
erhvervstræningssted og ser generelt gode muligheder for beskæftigelse.  

Derudover sættes der nogle steder spørgsmålstegn ved om nogle KUU elever er robuste nok til 
arbejdsmarkedet med deres forskellige personlige problemstillinger.  

 Udbudsområde 
  

Samarbejde med UU om 
overgang fra KUU 

KUU Nordjylland Formaliseret 
KUU Aalborg/Himmerland  n.a. 
KUU Plus n.a. 
KUU Sønderjylland Formaliseret 
KUU KANON Ikke-formaliseret 
KUU Køge-Roskilde-Greve Formaliseret 
KUU NEXT Formaliseret 
Kom.ung.dk  Formaliseret 
KUURS Formaliseret 
KUU Aarhus Ikke-formaliseret 
KUU Horsens, Skanderborg, 
Hedensted, Odder 

Ikke-formaliseret 
 

KUU Sydvestjylland n.a. 
KUU Trekanten Formaliseret 
KUU Syd- og Midtfyn  Formaliseret 
KUU Vestsjælland  Formaliseret 
KUU Storstrøm Formaliseret 
KUU Nordøstsjælland Formaliseret 
KUU Nordsjælland Vest Ikke-formaliseret 
KUU Hovedstaden-
Bornholm 

Formaliseret 
 

n.a. = Ingen tilbagemelding inden for 
tidsfristen 
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BETYDNING AF DE 
NON-KOGNITIVE 
KOMPETENCER 



NON-KOGNITIVE EGENSKABER 

Non-kognitiv skala Beskrivelse af egenskaber 

Indre motivation 
Den indre motivation er drevet af interesse for eller glæde ved selve aktiviteten/opgaven.. Indre motivation er baseret på 
at føle glæde ved en aktivitet, frem for at arbejde mod en ydre belønning.  

Ydre motivation Ydre motivation kommer af forventning til at opnå belønning eller positiv kritik.  

Selvtillid 
Selvtillid betegner elevens tro på egne evner og at nå sine mål. Høj og lav selvtillid afgør, hvorvidt eleven vil vælger at 
påtage sig en udfordrende opgave eller at "afskrive" den som umulig - selvtillid påvirker således alle områder af 
menneskelig stræben.  

Initiativrighed 
Initiativrighed kendetegner elever der brænder for en ide. Initiativrige elever er så optaget af deres ideer, at de er parate til 
at gøre, hvad det kræver for at føre dem ud i livet, også selvom risikoen for at det ikke lykkes er stor.  

Samvittighedsfuldhed 
Samvittighedsfuldhed er et af "fem store" træk i personlighedsteorien. Elever, der scorer højt på samvittighedsfuldhed, er 
grundige, omhyggelige og agtpågivende, de stræber efter at løse opgaverne godt, de arbejder struktureret og effektivt.  

Selvkontrol Elever, der scorer højt på selvkontrol, er gode til at modstå fristelser, tænker sig om før de taler og har en stærk 
selvdisciplin. Elever der ikke har selvkontrol kan ikke styre dårlige vaner, gør og siger ting uden at tænke sig om. 

Selvværd 
Selvværd betegner elevens anerkendelse af sin egen værdi. Det anvendes både om personlige egenskaber og om evner til 
at præstere i skolen eller i konkurrencesituationer.  

Beskæftigelsesparat 
Elever ser sig som beskæftigelsesparat, når eleven vurderer, at han har de relevante kvalifikationer og personlige 
egenskaber, der skal til for at få et job, løse opgaverne og holde på jobbet. 

Samarbejdsevne 
Samarbejdsevnen hænger sammen med tillid til andre, ærlighed og villighed til at støtte og hjælpe andre. En elev der 
scorer højt på samarbejdsevne vil søge at skabe enighed i gruppen og både levere og forvente ærlighed og hjælpsomhed 
fra gruppens medlemmer.  



PROGRESSIONSMÅLING 

Når vi ser på de non-kognitive 
kompetencer blandt eleverne, der 
deltog i de første to målinger og 
sammenholder det med, hvem der på 
nuværende tidspunkt er faldet fra KUU-
forløbet, tegner der sig et tydeligt 
billede af, at elevernes non-kognitive 
kompetencer kan forklare deres 
uddannelsesforløb. 

Særligt har elevernes oplevelse af 
beskæftigelsesparathed betydning. 
Således har elever med et lavt niveau af 
beskæftigelsesparathed større 
sandsynlighed for at falde fra, mens et 
højt niveau heraf har betydning for at 
overgå til en anden uddannelse eller 
beskæftigelse 

Elevernes non-kognitive kompetencer udgør en klar indikator på, hvem der bliver i uddannelsessystemet 

Negativt frafald 

Intrinsisk Motivation 

Ekstrinsisk Motivation 

Initiativrighed 

Selvtillid 

Selvkontrol 

Samvittighedsfuldhed 

Samarbejdsevne 

Selvværd 

Beskæftigelsesparat 

NOTE: BIVARIATE SAMMENHÆNGE MELLEM NON-KOGNITIVE KOMPETENCER OG SUCCES I UDDANNELSESSYSTEMET 

 



HVORDAN UDVIKLER VI BESKÆFTIGELSESPARATHEDEN? 

Udvikling af beskæftigelsesparathed 
står som et centralt mål for den 
kombinerede ungdomsuddannelse , og 
derfor er det relevant at se, hvordan 
man kan udvikle denne kompetence. 

Analyserne viser, at man kan udvikle 
elevernes beskæftigelsesparathed ved 
at udvikle deres selvtillid, initiativrighed, 
samvittighedsfuldhed, selvværd og 
samarbejdsevne. 

Derudover viser analysen ingen tegn på 
systematik i, hvem der generelt kan 
udvikle deres oplevelse af 
beskæftigelsesparathed, så denne 
kompetence kan forventes at være 
påvirkelig for alle elever. 

 

Udvikling i 
beskæftigelsesparathed 

Intrinsisk Motivation 

Ekstrinsisk Motivation 

Initiativrighed 

Selvtillid 

Selvkontrol 

Samvittighedsfuldhed 

Samarbejdsevne 

Selvværd 

NOTE: BIVARIATE SAMMENHÆNGE MELLEM NON-KOGNITIVE KOMPETENCER OG UDVIKLING I BESKÆFTIGELSESPARATHED 

 



 34 

 

KONTAKTPERSON
ORDNINGEN 



KONTAKTPERSONERNES RELATION TIL ELEVERNE ER GOD 
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 Kontaktpersonerne oplever i lidt højere grad end ved målingen sidste år, 
at deres rolle og forventninger til dem er klart defineret. Dette afspejles 
ved, at der er en generel konsensus omkring, hvad der er deres vigtigste 
funktioner som kontaktperson.  

 Som tilfældet var ved evalueringen i 2016 vurderer kontaktpersonerne fortsat, 
at de tre vigtigste funktioner som kontaktperson er; (1) give deres 
kontaktelever en tro på, at de kan lykkes; (2) knytte en tæt relation til 
kontakteleverne; og (3) hjælpe kontakteleverne med at blive mødestabile. 

 I overensstemmelse med evalueringen i 2016, hersker der overordnet en 
positiv opfattelse af kontaktpersonerne blandt KUU-eleverne.  

 Konkret angiver 70% af KUU-eleverne, at deres kontaktperson er en godt 
støtte for dem på uddannelsen.  

 Størstedelen af kontaktpersonerne vurderer ligeledes, at de har etableret en 
god relation til deres kontaktelever. Konkret angiver hele 97%, at de enten 
har en god relation til alle eller de fleste af deres kontaktelever. Dette er en 
mindre forbedring sammenlignet med 2016. 

 Kontaktpersonerne er overordnet set positive omkring ordningen  

 Den daglige kontakt med eleverne fordrer et tillidsbånd, hvor der er plads til 
at tale om personlige ting. Herved kan kontaktpersonen blive gjort 
opmærksom på de ting, der kan spænde ben for elevens skolegang. 

 Som en udfordring ved ordningen fremhæver kontaktpersonerne mangel på 
tid til at prioritere de mange forskelligartede opgaver, som målgruppen 
afføder.  

 

Note: Figuren viser andelen af kontaktpersoner, der er enige 
eller helt enige i udsagnene. N = 83 (2016) og 87 (2017). 

KUU-elevernes opfattelse af deres kontaktperson 

Kontaktpersonernes vurdering af egen rolle 

Note: Figuren viser andelen af KUU-eleverne, der er 
enige eller helt enige i udsagnene.  N = 1020 (2016) og 
1014 (2017). 
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DIMENSIONERING 



ÆNDRET DIMENSIONERING I 2017 

Grundet problemer med at opfylde dimensioneringen 
i nogle områder og behov for flere pladser i andre 
områder er dimensioneringen ændret. Ca. 6% (142 
pladser) af optaget er omfordelt. Det er særligt 
udbudsområderne i og omkring København, som 
tidligere har haft lave optagsprocenter, der har fået 
reduceret deres dimensionering.  

  

Kvote i 2015 
og 2016 

Kvote i 
2017 

Ændring 
i% 

 Kom.ung.dk  96 111 16  
 KUU Horsens, Skanderborg, Hedensted, Odder 86 106 23 
 KUU Hovedstaden-Bornholm 346 299 -14 
 KUU i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-T.  87 58 -33 
 KUU KANON 159 159 0 
 KUU Københavns Omegn* 188 162 -14 
 KUU Køge-Roskilde-Greve 107 90 -16 
 KUU Nordjylland 111 136 23 
 KUU Nordsjælland Vest 117 94 -20 
 KUU Nordøstsjælland 50 50 0 
 KUU Plus 99 115 16 
 KUU Storstrøm 126 126 0 
 KUU Syd- og Midtfyn 58 64 10 
 KUU Sydvestjylland 107 118 10 
 KUU Sønderjylland 101 101 0 
 KUU Trekanten 135 150 11 
 KUU Vestsjælland 153 153 0 
 KUU Aalborg/Himmerland  134 134 0 
 KUU Aarhus 139 159 14 
 KUURS 101 115 14 
 I alt 2500 2500  0 

Tabel. Dimensionering: Udviklingen i kvoterne fra 2015, 2016 og 2017 

*Har overtaget dimensionering fra KUU i Gentofte, 
Gladsaxe, Herlev og Lyngby-T. 



79% AF DIMENSIONERINGEN ER UDNYTTET. SÆRLIG BLANDT 
UDBUDSOMRÅDERNE VED KØBENHAVN ER DER PROBLEMER MED AT 
UDNYTTE DIMENSIONERINGEN. 

Figur. Optagsprocent i 2017 – Optag ift. dimensionering 
Optagsprocenten er optaget i forhold til dimensioneringen. 

Optagsprocenten er 79% i 2017, når de to optag ses under 
et. 7 ud af 19 udbudsområder havde en optagsprocent på 90 
eller derover i 2017, mens 6 havde en optagsprocent under 
70%.  

I 2016 havde de fem udbudsområder i og omkring 
København den laveste optagsprocent, som lå mellem 65 
og 32% Optaget i disse områder er fortsat blandt de laveste, 
men der er sket en stigning i fire af områderne fra 2016 til 
2017. 

Tovholderne i områderne i og omkring København forklarer 
de lave optagelsesprocenter med at der er mange andre 
muligheder for de unge i deres område, herunder aktiviteter i 
jobcenter regi.  
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95% 

100% 
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KUU Nordsjælland Vest
KUU Køge-Roskilde-Greve

KUU Aalborg/Himmerland
KUU Nordøstsjælland

KUU Hovedstaden-Bornholm
KUU Storstrøm

KUU Sydvestjylland
KUU Nordjylland

KUURS
Gennemsnitlig optagsprocent

KUU Københavns Omegn
KUU Sønderjylland
KUU Vestsjælland

Kom.ung.dk
KUU Aarhus

KUU Trekanten
KUU Plus

KUU KANON
KUU Horsens, Skanderborg, Hedensted,…

KUU Syd- og Midtfyn

Opgørelsen er foretaget på baggrund af udtræk fra KUU Portalen. Data 
er trukket den 11. september 2017.  
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KVANTITATIV 
STATUSBESKRIVELSE 



OPTAG 
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August  
2015 

Januar  
2016 

August  
2016 

Januar  
2017 

August  
2017 

Total 
 

Kom.ung.dk  22 37 59 38 63 219 
KUU Horsens, Skanderborg, Hedensted, Odder 42 40 47 41 76 246 
KUU Hovedstaden-Bornholm 80 58 120 71 128 457 
KUU KANON 52 31 82 62 89 316 
KUU Københavns Omegn 76 47 99 55 121 398 
KUU Køge-Roskilde-Greve 40 24 35 22 30 151 
KUU Nordjylland 50 64 26 64 36 240 
KUU Nordsjælland Vest 32 11 40 10 35 128 
KUU Nordøstsjælland 27 15 25 9 23 99 
KUU Plus 36 53 44 49 59 241 
KUU Storstrøm 39 57 63 33 51 243 
KUU Syd- og Midtfyn 26 28 33 26 38 151 
KUU Sydvestjylland 35 38 38 44 41 196 
KUU Sønderjylland 26 51 34 26 55 192 
KUU Trekanten 63 65 76 63 75 342 
KUU Vestsjælland 68 76 78 64 63 349 
KUU Aalborg/Himmerland  21 60 54 30 55 220 
KUU Aarhus 49 68 66 49 96 328 
KUURS 38 34 59 35 56 222 
Total 822 857 1078 791 1190 4738 

Elever der startede på KUU 

Kilde: KUU Portalen, med dataudtræk 11. september 2017 
Note: Elever med status afbrudt, gennemført, i gang, orlov, frafaldstruet. 



BESTAND 
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August  
2015 

Januar  
2016 

August  
2016 

Januar  
2017 

August  
2017 

Total 
 

Kom.ung.dk  - 18 41 32 59 151 
KUU Horsens, Skanderborg, Hedensted, Odder - 20 36 38 69 165 
KUU Hovedstaden-Bornholm - 25 69 46 112 253 
KUU KANON 13 47 44 82 186 
KUU Københavns Omegn - 21 63 36 108 230 
KUU Køge-Roskilde-Greve 3 8 11 14 27 63 
KUU Nordjylland - 39 9 60 35 144 
KUU Nordsjælland Vest 4 - 22 6 35 69 
KUU Nordøstsjælland 6 7 14 5 21 53 
KUU Plus - 20 30 41 55 147 
KUU Storstrøm 24 31 19 47 121 
KUU Syd- og Midtfyn 15 22 24 37 98 
KUU Sydvestjylland - 21 29 37 41 130 
KUU Sønderjylland 19 23 19 49 110 
KUU Trekanten - 35 50 40 70 197 
KUU Vestsjælland - 15 36 37 57 147 
KUU Aalborg/Himmerland  18 29 20 52 119 
KUU Aarhus - 30 39 38 95 204 
KUURS - 13 41 29 52 137 
Total 31 363 642 585 1103 2724 

Elever som fortsat er i gang med KUU  

Kilde: KUU Portalen, med dataudtræk 11. september 2017 
Note: Elever med status i gang, orlov, frafaldstruet. 



AFBRUD 
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August  
2015 

Januar  
2016 

August  
2016 

Januar  
2017 

August  
2017 

Total 
 

Kom.ung.dk  11 12 10 4 2 39 
KUU Horsens, Skanderborg, Hedensted, Odder 13 14 9 3 7 46 
KUU Hovedstaden-Bornholm 49 20 35 14 8 126 
KUU KANON 19 8 22 14 7 70 
KUU Københavns Omegn 43 20 34 15 12 124 
KUU Køge-Roskilde-Greve 24 11 19 5 2 61 
KUU Nordjylland 25 22 10 3 1 61 
KUU Nordsjælland Vest 12 4 12 2 30 
KUU Nordøstsjælland 12 6 11 3 2 34 
KUU Plus 17 15 7 5 3 47 
KUU Storstrøm 27 28 23 6 3 87 
KUU Syd- og Midtfyn 1 9 4 2 1 17 
KUU Sydvestjylland 10 10 7 3 30 
KUU Sønderjylland 18 24 10 6 4 62 
KUU Trekanten 29 18 21 17 3 88 
KUU Vestsjælland 28 33 23 18 5 107 
KUU Aalborg/Himmerland  15 42 22 9 3 91 
KUU Aarhus 15 26 22 8 1 72 
KUURS 15 13 10 5 3 46 
Total 383 335 311 142 67 1238 

Elever som har afbrudt KUU, og som ikke er registreret som et positivt afbrud / afstigning 

Kilde: KUU Portalen, med dataudtræk 11. september 2017 
Note: Elever med status afbrudt. 



AFBRUDSPROCENT 
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August  
2015 

Januar  
2016 

August  
2016 

Januar  
2017 

August  
2017 

Total 
 

Kom.ung.dk  50% 32% 17% 11% 3% 18% 
KUU Horsens, Skanderborg, Hedensted, Odder 31% 35% 19% 7% 9% 19% 
KUU Hovedstaden-Bornholm 61% 34% 29% 20% 6% 28% 
KUU KANON 37% 26% 27% 23% 8% 22% 
KUU Københavns Omegn 57% 43% 34% 27% 10% 31% 
KUU Køge-Roskilde-Greve 60% 46% 54% 23% 7% 40% 
KUU Nordjylland 50% 34% 38% 5% 3% 25% 
KUU Nordsjælland Vest 38% 36% 30% 20% 0% 23% 
KUU Nordøstsjælland 44% 40% 44% 33% 9% 34% 
KUU Plus 47% 28% 16% 10% 5% 20% 
KUU Storstrøm 69% 49% 37% 18% 6% 36% 
KUU Syd- og Midtfyn 4% 32% 12% 8% 3% 11% 
KUU Sydvestjylland 29% 26% 18% 7% 0% 15% 
KUU Sønderjylland 69% 47% 29% 23% 7% 32% 
KUU Trekanten 46% 28% 28% 27% 4% 26% 
KUU Vestsjælland 41% 43% 29% 28% 8% 31% 
KUU Aalborg/Himmerland  71% 70% 41% 30% 5% 41% 
KUU Aarhus 31% 38% 33% 16% 1% 22% 
KUURS 39% 38% 17% 14% 5% 21% 
Total 47% 39% 29% 18% 6% 26% 

Måletidspunkt i september 2017 

Kilde: KUU Portalen, med dataudtræk 11. september 2017 
Note: Afbrudte (ikke positive afbrud) ud af optagne. 



GENNEMFØRELSE MED UDDANNELSESBEVIS 
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Antal 
gennemførte 

Gennemførelses-
procent 

Kom.ung.dk  4 18% 
KUU Horsens, Skanderborg, Hedensted, Odder 25 60% 
KUU Hovedstaden-Bornholm 10 13% 
KUU KANON 7 13% 
KUU Københavns Omegn 21 28% 
KUU Køge-Roskilde-Greve 4 10% 
KUU Nordjylland 20 40% 
KUU Nordsjælland Vest 8 25% 
KUU Nordøstsjælland 4 15% 
KUU Plus 6 17% 
KUU Storstrøm 5 13% 
KUU Syd- og Midtfyn 16 62% 
KUU Sydvestjylland 14 40% 
KUU Sønderjylland 0 0% 
KUU Trekanten 22 35% 
KUU Vestsjælland 13 19% 
KUU Aalborg/Himmerland  4 19% 
KUU Aarhus 30 61% 
KUURS 17 45% 
Total 230 28% 

Elever som startede i august 2015, der har gennemført KUU  

Kilde: KUU Portalen, med dataudtræk 11. september 2017 
Note: Gennemførte og gennemførte ud af optagne. 



GENNEMFØRELSE MED KOMPETENCEBEVIS 
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Antal gennemførte 
Kom.ung.dk  22 
KUU Horsens, Skanderborg, Hedensted, Odder n.a. 
KUU Hovedstaden-Bornholm 13 
KUU KANON 6 
KUU Københavns Omegn 14 
KUU Køge-Roskilde-Greve 2 
KUU Nordjylland 4  
KUU Nordsjælland Vest 3 
KUU Nordøstsjælland n.a. 
KUU Plus n.a. 
KUU Storstrøm 13 
KUU Syd- og Midtfyn 9 
KUU Sydvestjylland n.a. 
KUU Sønderjylland 9 
KUU Trekanten 13 
KUU Vestsjælland 5 
KUU Aalborg/Himmerland  n.a. 
KUU Aarhus n.a. 
KUURS 10 
Total 123 

Elever som ifølge tovholderne har gennemført KUU med et kompetencebevis 

Kilde: Opgørelser fra tovholdere. 
n.a. = Ingen tilbagemelding inden for tidsfristen 



ELEVPROFIL: HOVEDPARTEN AF ELEVERNE ER ML. 18 OG 21 ÅR MED 
EN LIGE FORDELING MELLEM MÆND OG KVINDER 

Udbudsområde Kvinder Mænd 15-17 18-21 22+ 
Kom.ung.dk  52 49 9 73 19 
KUU Horsens, Skanderborg, Hedensted, Odder 69 48 31 59 27 
KUU Hovedstaden-Bornholm 102 97 28 147 24 
KUU KANON 80 71 15 106 30 
KUU Københavns Omegn 94 82 27 117 32 
KUU Køge-Roskilde-Greve 30 22 5 41 6 
KUU Nordjylland 64 36 29 58 13 
KUU Nordsjælland Vest 19 26 3 36 6 
KUU Nordøstsjælland 9 23 3 21 8 
KUU Plus 47 61 13 77 18 
KUU Storstrøm 29 55 13 58 13 
KUU Syd- og Midtfyn 34 30 7 41 16 
KUU Sydvestjylland 44 41 6 64 15 
KUU Sønderjylland 35 46 20 53 8 
KUU Trekanten 74 64 13 95 30 
KUU Vestsjælland 53 74 7 91 29 
KUU Aalborg/Himmerland  38 47 9 50 26 
KUU Aarhus 58 87 16 99 30 
KUURS 44 47 9 72 10 
Total 975 1006 263 1358 360 

ELEVPROFIL – OPTAG I 2017 

Kvinder Mænd 15-17 18-21 22+ 
51% 49% 9% 72% 19% 
59% 41% 26% 50% 23% 
51% 49% 14% 74% 12% 
53% 47% 10% 70% 20% 
53% 47% 15% 66% 18% 
58% 42% 10% 79% 12% 
64% 36% 29% 58% 13% 
42% 58% 7% 80% 13% 
28% 72% 9% 66% 25% 
44% 56% 12% 71% 17% 
35% 65% 15% 69% 15% 
53% 47% 11% 64% 25% 
52% 48% 7% 75% 18% 
43% 57% 25% 65% 10% 
54% 46% 9% 69% 22% 
42% 58% 6% 72% 23% 
45% 55% 11% 59% 31% 
40% 60% 11% 68% 21% 
48% 52% 10% 79% 11% 
49% 51% 13% 69% 18% 

Kilde: KUU Portalen, med dataudtræk 11. september 2017 
Note: Elever med status afbrudt, gennemført, i gang, orlov, frafaldstruet optaget i 2017 



ANTAL ERHVERVSTEMAER OG ELEVER OPTAGET PÅ HVERT PÅ HVERT 
ERHVERVSTEMA 

Erhvervstema 
August  

2015 
Januar  

2016 
August  

2016 

Byg og bolig 15 14 11 

Børn, unge og ældre 10 12 7 

Handel og kundeservice 13 14 14 

Innovation og produktudvikling 9 8 9 

Jordbrug, skovbrug og fiskeri 4 4 4 

Kommunikation og medier 4 4 4 

Mad og sundhed 13 9 11 

Miljø og genbrug 2 2 2 

Motor og mekanik 3 3 3 

Service og transport 7 7 6 

Turisme, kultur og fritid 9 10 6 

Total 89 87 77 

Erhvervstema 
August 

2015 
Januar 

2016 
August 

2016 
Januar 

2017 
August 

2017 

Byg og bolig 134 102 157 108 191 

Børn, unge og ældre 123 165 198 144 250 

Handel og kundeservice 163 193 227 243 265 

Innovation og produktudvikling 67 73 99 36 76 

Jordbrug, skovbrug og fiskeri 22 16 20 27 26 

Kommunikation og medier 19 29 45 33 74 

Mad og sundhed 84 64 86 51 120 

Miljø og genbrug 14 9 18 15 9 

Motor og mekanik 11 34 9 14 15 

Service og transport 37 37 56 20 47 

Turisme, kultur og fritid 95 103 146 100 117 

Uoplyst 53 32 17     

Grand Total 822 857 1078 791 1190 

ANTAL OPRETTEDE ERHVERVSTEMAER ELEVER PÅ ERHVERVSTEMAER 

Kilde: KUU Portalen Kilde: KUU Portalen 
Note: Uoplyst er elever som ikke er registret på et erhvervstema  
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