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Indledning 
 

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) udarbejder hvert halve, år en datamonito-
reringsrapport, som afspejler FEVU’s fokusområder: Rekruttering, Fastholdelse og Kvalitet. Mellem disse to 
årlige rapporter udarbejder sekretariatet til hvert formandsskabsmøde en kort rapport om udviklingen i ind-
gåede uddannelsesaftaler.   

Datagrundlaget for denne rapport er udtræk fra BUVM’s datavarehus med de seneste offentliggjorte data. 
Datatræk er foretaget i marts 2021. Data om uddannelsesaftaler er opgjort til og med december 2020, da 
denne statistik opgøres månedsvis med to måneders forsinkelse.  

Uddannelsesaftaler 
 

Denne rapport vil vise udviklingen i uddannelsesaftaler på udvalgets uddannelser. Uddannelsesaftaler er 
specificeret yderligere ved en opdeling af aftalerne fordelt på relevante baggrundsvariable, som er med til 
at belyse, hvilke typer af aftaler som indgås.   

Indledningsvist gives et overblik over de vigtigste observationer i afsnittet. 

Tabel 1.1: Hovedpointer fra udviklingen i uddannelsesaftaler 
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ANTALLET AF INDGÅEDE UDDANNELSESAFTALER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTEN HAR VÆRET STI-

GENDE 
Figur 1.1.1 viser udviklingen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler på den pædagogiske assistentuddan-
nelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Figuren viser, 
at antallet af indgåede uddannelsesaftaler på social- og sundhedsassistent- og social- og sundhedshjæl-
peruddannelsen har været stigende fra 2017 til 2020. 

 

 Antallet af indgåede uddannelsesaftaler er voksende i perioden 2017-20 for de to so-
cial- og sundhedsuddannelsers vedkommende, men svagt faldende på pædagogisk 
assistentuddannelsen 
 

 I 2020 er der på social- og sundhedsassistentuddannelsen indgået 5.404 uddannelses-
aftaler, mens der på social- og sundhedshjælperuddannelsen er indgået 3.234 aftaler. 
For den pædagogiske assistentuddannelse er der i 2020 indgået 1.186 uddannelsesaf-
taler.  
 

 I løbet af 2020 målt ift. til 2019 ligger antallet af aftaler for pædagogiske assistenter 
på samme niveau, mens for både social-og sundhedsassistent- og  for social- og sund-
hedshjælperuddannelsen er antallet af uddannelsesaftaler steget med 19% ift. 2019.  
 

 Der er store institutionelle forskelle i antallet indgået uddannelsesaftaler. Omtrent 
samtlige skoler havde en positiv udvikling i indgået uddannelsesaftaler i 2020 for so-
cial- og sundhedsuddannelserne sammenlignet med 2019. For den pædagogiske assi-
stentuddannelse er det ca. halvdelen af skolerne, som har haft en tilvækst i antallet af 
uddannelsesaftaler sammenlignet med 2019.  
 

 Social- og sundhedshjælpere indgår andre aftaletyper end ordinære uddannelsesafta-
ler, mens pædagogiske assistenter og social- og sundhedsassistenter helt overve-
jende indgår ordinære uddannelsesaftaler. Når social- og sundhedshjælperen indgår 
andre aftaletyper, er det primært under Ny Mesterlære-ordningen.  
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Figur 1.1.1: Udviklingen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler for udvalgets uddannelser, antal 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, marts 2021 
Note: Revisionen af de to social- og sundhedsuddannelser, som trådte i kraft 1. januar 2017, medfører, at det er muligt herefter at opgøre de 
to uddannelser separat, men at der ikke redegøres for observationer før 2017. 

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler på social- og sundhedsassistentuddannelsen har været stigende 
med ca. 16% fra 2017 til 2020. i 2020 blev der indgået 5.404 uddannelsesaftaler, mens der i 2017 blev ind-
gået 4.660 aftaler. Ligeledes har der antallet af indgåede uddannelsesaftaler været markant stigende på 
social- og sundhedshjælperuddannelsen. I perioden fra 2017 til 2020 har der været omtrent en fordoblet af 
uddannelsesaftaler. I 2017 blev der indgået 1.627 uddannelsesaftaler, mens der i 2020 blev indgået 3.242 
aftaler. Omvendt har der i perioden været en faldende udvikling i indgåede uddannelsesaftaler på den pæ-
dagogiske assistentuddannelse. I 2012 blev der indgået ca. 1.800 aftaler, mens der i 2020 blev indgået 
1.186 uddannelsesaftaler.   

DER ER INDGÅET MARKANT FLERE UDDANNELSESAFTALER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE I 

2020 
Tabel 1.1.2 viser udviklingen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler på den pædagogiske assistentuddan-
nelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Tabellen sam-
menligner perioden fra januar til december 2020 med samme periode i 2019. I tabellen kan det ses, at der 
har været en markant vækst i indgåede uddannelsesaftaler for social- og sundhedsuddannelserne i næsten 
hele 2020. Samlet set har der været en stigning i indgåede uddannelsesaftaler på både social- og sundheds-
hjælper- og social- og sundhedsassistentuddannelsen på 19% i 2020 sammenlignet med 2019.  

Tabel 1.1.2: Udviklingen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler for udvalgets uddannelser i 2020 
sammenlignet med samme periode sidste år, antal og pct. 
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Total 

Pædagogisk 
assistensud-
dannelse 

118 76 8 13 19 306 221 140 55 83 28 82 1.186 

Pct. ændring 
samme periode 
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-13% 33% -81% -46% -42% -1% -13% 36% 15% 102% 27% -1% 3% 
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Social- og sund-
hedsassistent 

615 242 498 389 314 787 582 160 293 520 455 484 5.404 

Pct. ændring 
samme periode 
sidste år 

12% -20% 38% 102% 11% 7% -4% -25% 32% 77% -8% 80% 19% 

Social- og sund-
hedshjælper 

524 73 242 142 200 542 309 254 96 175 238 387 3.234 

Pct. ændring 
samme periode 
sidste år 

20% -49% 70% 133% 102% 13% -5% -8% 191% 20% -8% 26% 19% 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, marts 2021 

Modsat har der svag positiv ændring i antallet af indgåede uddannelsesaftaler på den pædagogiske assi-
stentuddannelse, som i  2020 er steget med 3% sammenlignet med samme periode i 2019. 

STORE INSTITUTIONELLE FORSKELLE I ANTALLET AF INDGÅET UDDANNELSESAFTALER 

Figur 1.1.2: Udviklingen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler på den pædagogiske assistentuddan-
nelse i 2020 sammenlignet med 2019 fordelt på skoler, pct. 

I figur 1.1.2 ses udviklingen i indgåelsen af uddannelsesaftaler på den pædagogiske assistentuddannelse op-
delt på institutioner. Det kan af figuren ses, at omtrent halvdelen af de udbydende institutioner har haft en 
positiv udvikling i indgået uddannelsesaftaler i løbet af 2020 sammenholdt med 2019.  

 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, marts 2021 
Note: Det absolutte antal indgåede uddannelsesaftaler er angivet i parentes  
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-45%

-20%

-17%
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0%

3%

8%

12%

18%

20%

32%

61%

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Total (Antal udd.aft.=1.184)

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg (Antal udd.aft.=21)

Social & SundhedsSkolen, Herning (Antal udd.aft.=61)

Professionshøjskolen UC Syddanmark (Antal udd.aft.=58)

Professionshøjskolen VIA University College (Antal udd.aft.=76)

SOSU H (Antal udd.aft.=171)

Social- og Sundhedsskolen Syd (Antal udd.aft.=29)

Social-og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens (Antal udd.aft.=30)

SOSU Østjylland (Antal udd.aft.=100)

Københavns Professionshøjskole (Antal udd.aft.=111)

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg (Antal udd.aft.=71)

Social- og Sundhedsskolen Fyn (Antal udd.aft.=83)

SOSU Nord (Antal udd.aft.=79)

Zealand Business College (Antal udd.aft.=146)

SOSU Nykøbing F. (Antal udd.aft.=74)

Randers Social- og Sundhedsskole (Antal udd.aft.=74)
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Særligt bemærkes det, at Randers Social- og Sundhedsskolen har haft en tilvækst i indgåede uddannelses-
aftaler på 61%. Omvendt har Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg i det seneste år haft en ne-
gativ tilvækst i indgået uddannelsesaftaler på den pædagogiske assistentuddannelse på 45%. 

 

Figur 1.1.3: Udviklingen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler social- og sundhedsassistentuddan-
nelsen i 2020 sammenlignet med 2019 fordelt på skoler, pct. 

I figur 1.1.3 ses udviklingen i indgåelsen af uddannelsesaftaler på social- og sundhedsassistentuddannelsen 
opdelt på institutioner. Det kan af figuren ses, at størstedelen af de udbydende institutioner har haft en po-
sitiv udvikling i indgået uddannelsesaftaler i løbet af 2020 sammenholdt med 2019.  

 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, marts 2021 
Note: Det absolutte antal indgåede uddannelsesaftaler er angivet i parentes  

Særligt bemærkes det, at Social- og Sundhedsskolen Syd har haft en tilvækst i indgåede uddannelsesaftaler 
på 80%. Omvendt har Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og Bornholms Sundheds- og Sy-
geplejeskole i det seneste år haft en negativ tilvækst i indgået uddannelsesaftaler på social- og sundhedsas-
sistentuddannelse på hhv. 4% og 7%. 

 

Figur 1.1.4: Udviklingen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler på social- og sundhedshjælperuddan-
nelsen i 2020 sammenlignet med 2019 fordelt på skoler, pct. 

I figur 1.1.4 ses udviklingen i indgåelsen af uddannelsesaftaler på social- og sundhedshjælperuddannelsen 
opdelt på institutioner. Det kan af figuren ses, at størstedelen af de udbydende institutioner har haft en po-
sitiv udvikling i indgået uddannelsesaftaler i løbet af 2020 sammenholdt med 2019.  
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Total (Antal udd.aft.=5.404)

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (Antal udd.aft.=97)

Social-og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens (Antal udd.aft.=298)

SOSU Østjylland (Antal udd.aft.=397)

Diakonissestiftelsen (Antal udd.aft.=98)

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg (Antal udd.aft.=218)

SOSU Nord (Antal udd.aft.=468)

Randers Social- og Sundhedsskole (Antal udd.aft.=168)

Social & SundhedsSkolen, Herning (Antal udd.aft.=253)

SOSU Nykøbing F. (Antal udd.aft.=192)

Social- og Sundhedsskolen Fyn (Antal udd.aft.=465)

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg (Antal udd.aft.=295)

Zealand Business College (Antal udd.aft.=733)

SOSU H (Antal udd.aft.=1.417)

Social- og Sundhedsskolen Syd (Antal udd.aft.=305)
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Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, marts 2021 
Note: Det absolutte antal indgåede uddannelsesaftaler er angivet i parentes  

Særligt bemærkes det, at Social- og Sundhedsskolen Esbjerg har haft en stor stigning i indgået uddannel-
sesaftaler, som i 2020 steg med 81% sammenlignet med 2019. Ligeledes blev der ved Social- og Sundheds-
skolen Syd og Social- og Sundhedsskolen Fyn indgået en større antal uddannelsesaftaler, hvorfor disse sko-
ler havde i 2020 en tilvækst i indgåede uddannelsesaftaler på hhv. 44% og 40%. Omvendt har SOSU Nykø-
bing F. og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole i det seneste år haft en negativ tilvækst i indgået uddan-
nelsesaftaler på social- og sundhedsassistentuddannelse på hhv. 30% og 35%. 

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN HAR I 2020 GJORT BRUG AF NY-MESTERLÆRE 
Figur 1.1.5 viser udviklingen i andelen af ordinære uddannelsesaftaler, som er indgået i 2020 på den pæda-
gogiske assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentud-
dannelsen. Det kan af figuren aflæses, at der i 2020 har været anvendt andre former for aftaletyper end den 
ordinære på social- og sundhedshjælperuddannelsen. De sekundære aftaletyper anvendt på denne uddan-
nelse er (ganske få eksempler på) restaftaler samt Ny-mesterlæreordningen. I januar 2020 blev der indgået 
17 uddannelsesaftaler under Ny-mesterlære-ordningen, mens der i august og oktober blev indgået 7 aftaler 
i begge måneder, som anvendte Ny-mesterlære-ordningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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-35%
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22%

24%

26%

26%

40%
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-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total (Antal udd.aft.=3.234)

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (Antal udd.aft.=26)

SOSU Nykøbing F. (Antal udd.aft.=109)

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg (Antal udd.aft.=112)

Social & SundhedsSkolen, Herning (Antal udd.aft.=192)

Randers Social- og Sundhedsskole (Antal udd.aft.=134)

Zealand Business College (Antal udd.aft.=364)

SOSU Nord (Antal udd.aft.=346)

SOSU Østjylland (Antal udd.aft.=275)

SOSU H (Antal udd.aft.=760)

Social-og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens (Antal udd.aft.=221)

Diakonissestiftelsen (Antal udd.aft.=53)

Social- og Sundhedsskolen Fyn (Antal udd.aft.=300)

Social- og Sundhedsskolen Syd (Antal udd.aft.=174)

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg (Antal udd.aft.=168)
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Figur 1.1.5: Udviklingen i andelen af ordinære uddannelsesaftaler for udvalgets uddannelser, pct. 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, marts 2021 
 

Det kan af figuren aflæses, at for den pædagogiske assistentuddannelse er det udelukkende ordinære ud-
dannelsesaftaler, som anvendes. For social- og sundhedsassistentuddannelse har der i 2020 været indgået 
et begrænset antal restaftaler.  

UDDANNELSESAFTALERNE INDGÅS I LAV GRAD MED PRIVATE VIRKSOMHEDER 
Figur 1.1.6 viser udviklingen i andelen af uddannelsesaftaler, hvor den ansættende myndighed er offentlig 
på hhv. den pædagogiske assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og 
sundhedsassistentuddannelsen. Det kan af figuren aflæses, at så godt som alle uddannelsesaftaler i 2020 
blev indgået med en offentlig virksomhed. Dog er der dog indgået et fåtal af uddannelsesaftaler med pri-
vate virksomheder. Det gjaldt alene for elever på pædagogisk assistentuddannelsen og for social- og sund-
hedshjælperelever.  
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Figur 1.1.6: Udviklingen i andelen af indgåede uddannelsesaftaler indgået med offentligt lærested for 
udvalgets uddannelser, pct. 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, marts 2021 
 

På social- og sundhedsassistentuddannelsen er der i 2020 udelukkende indgået uddannelsesaftaler med 
offentlige virksomheder.  
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