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Forord 
 

Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) udarbejder hvert år en arbejdsmar-
kedspolitisk redegørelse og mindst hver tredje år en udviklingsredegørelse, som udgør centrale udgangs-
punkter for udvalgets arbejde med at udvikle de erhvervsrettede velfærdsuddannelser. Udvalget iværk-
sætter endvidere hvert år analyser og udviklingsprojekter, som er med til at sætte retningen på centrale 
områder ift. at rekruttere til og fastholde medarbejdere i social- og sundhedsområdet og det pædago-
giske område. 

Som et led i FEVU’s ønske om at styrke den databaserede tilgang i udvalgets arbejde med udvikling og 
kvalitetssikring af erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelser på udvalgets område er det 
besluttet, at sekretariatet hvert halve år udarbejder en datarapport, som redegør for udviklingen for 
nogle udvalgte, centrale nøglevariable. Disse halvårsrapporter skal medvirke til at fokusere de strategi-
ske drøftelser ved at levere et samlet, tilgængeligt datagrundlag for blandt andet udarbejdelsen af ud-
viklingsredegørelse og arbejdsmarkedspolitisk redegørelse.  

De tendenser, som afspejles i rapporteringen, vil indgå i de tematiserede drøftelser, de lokale uddannel-
sesudvalg har, som forbereder udvalgets udviklingsaktiviteter i det kommende år. Dette sker i dialog 
mellem de lokale uddannelsesudvalg, FEVU og sekretariat, primært i foråret, og forbereder udarbejdel-
sen af den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse og udviklingsredegørelsen, som færdiggøres i perioden 
lige efter sommerferien. 

Den aktuelle halvårsrapport, som præsenteres her, er opdelt i tre hovedafsnit, som afspejler FEVU’s fo-
kusområder: Rekruttering, Fastholdelse og Kvalitet. Rapporten præsenterer udviklingen på udvalgets 
uddannelser; Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og pædagogiske assistenter 
og udviklingen i arbejdsmarkedsuddannelserne med de senest tilgængelige data fra Børne- og Under-
visningsministeriets datavarehus (BUVM). Data præsenteres i figurer og tabeller, og der vil være en kort 
deskriptiv kommentering til de præsenterede udviklinger på fokusområderne.  

I indledningen af hvert delafsnit under de tre hovedafsnit 1. Rekruttering, 2. Fastholdelse og 3. Kvalitet 
bliver afsnittets hovedpointer præsenteret i grå bokse.  

De mest fremtrædende tendenser på baggrund af observationer fra den samlede rapport præsenteres 
på side 5 og 6. Først redegøres på side 5 og 6 for observationer på erhvervsuddannelsesområdet, og 
efterfølgende redegøres på side 6 for observationer for arbejdsmarkedsuddannelserne. 
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Data 
 

Datagrundlaget for denne rapport er udtræk fra BUVM’s datavarehus med de seneste offentliggjorte 
data. Opdateringsfrekvenser på tværs af datavarehusets registre er ikke konsistente. Opdateringsfre-
kvenserne varierer og fremgår som angivet i de enkelte tabeller og figurer.  

Detaljeret redegørelse for frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsas-
sistentuddannelsen indgår ikke i denne halvårsrapport, men præsenteres i en særskilt frafaldsrapport. 

 

DATAFORBEHOLD 

Datatræk er foretaget i januar 2021. Data om uddannelsesaftaler (afsnit 2) er opgjort til og med novem-
ber 2020, da denne statistik opgøres månedsvis med to måneders forsinkelse. De øvrige data har læn-
gere opdateringsintervaller. Data for udviklingerne i rekruttering og de tilhørende centrale variable (af-
snit 1) er opgjort til og med oktober 2020, hvilket betyder, at der her vil være tale om foreløbige tal for 
2020. Data vedrørende beskæftigelsesfrekvenser (afsnit 3) opgøres til og med 2018, virksomhedstil-
fredshed (afsnit 3) opgøres til og med 2019 og aktivitet i arbejdsmarkedsuddannelserne (afsnit 2) opgø-
res ligeledes til og med 2019.  

Det skal bemærkes, at der på trods af sekretariatets løbende henvendelser til STIL, fortsat er store 
mangler i BUVM’s rapportering af data for AMU-aktiviteten. Derfor er opgørelser af AMU-aktiviteten 
kun opgjort til og med 2019 for at sikre et validt sammenligningsgrundlag med tidligere år.  

I alle figurer og tabeller, som omhandler udviklingen i tilgang, gennemførsel og statistik om indgåelse 
af uddannelsesaftaler (i BUVM’s uddannelsesstatistik kaldet ’ praktikpladsstatistik’) for social- og sund-
hedsuddannelserne, starter opgørelserne med tal fra og med 2017, efter revisionen af social- og sund-
hedsuddannelsen. For belysning af udviklingen før 2017 henvises til task force rapporten ’Veje til flere 
hænder’ (Finansministeriet m.fl. 2020). 

Der afrapporteres for gennemførsler for social- og sundhedsassistent- og social- og sundhedshjælper-
uddannelsen i 2017 og 2018, selvom disse måles på et begrænset antal observationer, hvorfor data for 
social- og sundhedsassistentuddannelsen og data for social- og sundhedshjælperuddannelsen før 2019 
skal vurderes med forsigtighed. 

Ligeledes gør det sig gældende for udvalgte data på EUD-området, at når opgørelsen foretages fordelt 
efter udvalgte baggrundsvariable, opstår der manglende observationer for elever, især for de ældre år-
gange, hvilket særligt gør sig gældende for karakter fra grundskolen og forældrenes uddannelsesbag-
grund. Hvis dette er tilfældet, vil opgørelserne enten være fravalgt eller der vil blive gjort opmærksom 
herpå i notefeltet.  

Når der i rapporten refereres til kategorien ’ikke-vestlig’ baggrund omfatter det såvel herkomstgruppen 
’indvandrer’ som herkomstgruppen ’efterkommer’. Forskelle i optaget og i gennemførselsprocenter 
imellem disse to grupper er dokumenteret i task force rapporten ’Veje til flere hænder’ (Finansministe-
riet m.fl. 2020, s.81, s. 116). Af pladshensyn er disse forskelle ikke omfattet i nærværende rapport, men 
kan behandles i eventuelle uddybende analyser.  
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De fremtrædende tendenser 
 

 

Rekruttering 
 

 På trods af en faldende udvikling i tilgangen til social- og sundhedsassistentuddannel-
sen er antallet af færdiguddannede social og sundhedsassistenter betydeligt stigende 
fra 1.300 færdiguddannede i 2019 til 1.900 færdiguddannede i 2020. Antallet af færdig-
uddannede social- og sundhedshjælpere er stagneret på et niveau omkring 1.400 ele-
ver i årene 2019 og 2020, men har haft en stigende udvikling i tilgangen til uddannel-
sen. 
 

 Antallet af færdiguddannede pædagogiske assistenter er faldende. Antallet af de årligt 
uddannede pædagogiske assistenter er halveret fra ca. 1600 i 2017 til 800 i 2020. Der 
bliver færre mænd på uddannelsen, da andelen af kvinder er steget med 10%-point si-
den 2012, og i 2020 udgør 77% af de færdiguddannede. 
 

 Andelen af elever med ikke-vestlig baggrund, som gennemfører en social- og sund-
hedshjælperuddannelse, er stigende og udgjorde 38% af alle elever, som færdiggjorde 
uddannelsen i 2020, mens andelen af elever med ikke-vestlig baggrund, som gennem-
fører en social- og sundhedsassistentuddannelse eller en pædagogisk assistentuddan-
nelse, er faldende.  
 

Fastholdelse 

 

 Frafaldet på uddannelserne måles ved tre nedslagspunkter: Frafaldet på grundforløb 2 
(GF2), frafaldet i overgangen mellem GF2 og hovedforløb og frafaldet på hovedforløb.  
 

 Frafaldet på GF2 på udvalgets tre uddannelser har været faldende fra 2015 frem til 
2017/18, hvorefter frafaldsprocenterne har været svagt stigende. 
 

 Frafaldet i overgangen mellem GF2 og hovedforløb er faldende for udvalgets tre ud-
dannelser. På den pædagogiske assistentuddannelse er frafaldet nedbragt med 24%-
point fra 2015 til 2019. På social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sund-
hedsassistentuddannelsen er frafaldet nedbragt med hhv. 12%-point og 14%-point si-
den 2017. 
 

 Frafaldet på hovedforløbet var for social- og sundhedsassistentuddannelsen 16% i 
2019, hvilket er en stigning på 3%-point fra 13% i 2018. Modsat har frafaldet på social- 
og sundhedshjælperuddannelsen oplevet et fald i 2019, hvor frafaldet var på 11% sam-
menlignet med 2018, hvor frafaldet på hovedforløbet var på 14%. Frafaldet på hoved-
forløbet for den pædagogiske assistentuddannelse er på 4% i hele perioden. 
 

 Analysen af frafaldet på den pædagogiske assistentuddannelse i overgangen mellem 
GF2 og hovedforløb opdelt efter institutioner, afdækker store forskelle i institutioner-
nes frafaldsprocenter. Særlig Social- og sundhedsskolen Fyn har et højt frafald (50% i 
2019), hvor landsgennemsnittet er 27%. 
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Kvalitet  

 Beskæftigelsesfrekvensen for pædagogiske assistenter er lav (57% i 2018, gennemsnit), 
men stigende fra 44% i 2014 til 57% i 2018.  Der er store forskelle i beskæftigelsesfre-
kvensen fordelt på skoler, hvor der var en særlig høj beskæftigelsesfrekvens for pæda-
gogiske assistenter uddannet på UC Syd i 2018 på 79%.  
 

 Grundet omlægningen af social- og sundhedsuddannelserne i 2017, findes der ikke data 
for beskæftigelsesfrekvensen for social- og sundhedsassistenter, men for social- og 
sundhedshjælpere var beskæftigelsesfrekvensen gennemsnitligt 85% i 2018. Der er for-
skelle i beskæftigelsesfrekvensen fordelt på skoler, fx har elever uddannet på social- og 
sundhedsskolen Fyn og Randers Social- og sundhedsskole en beskæftigelsesfrekvens 
på hhv. 74% og 77%, som ligger noget under landsgennemsnittet på 85%.  
 

 Arbejdspladsernes tilfredshed med samarbejdet med skolerne om elever i praktik (målt 
ved spørgeskemaundersøgelse) ligger for alle FEVU’s uddannelser under den gennem-
snitlige tilfredshed på tværs af alle erhvervsuddannelser. I 2019 er arbejdspladsernes 
tilfredshed på social- og sundhedsassistentuddannelsen dog stigende, og ender med 
en score over landsgennemsnittet for erhvervsuddannelser.  
 

AMU Aktivitet og AMU-kvalitet 

 Den generelle udvikling i aktiviteten på FEVU’s område følger trenden for den samlede 
AMU-aktivitet i perioden 2010-2019. En FEVU-deltager har igennem hele perioden an-
vendt flere dage på at deltage i arbejdsmarkedsuddannelser end gennemsnittet på 
tværs af alle efteruddannelsesudvalg, og anvender i 2019 næsten en halv dag mere på 
deltagelse end gennemsnittet. En FEVU-deltager anvendte i 2010 gennemsnitligt fire 
dage på deltagelse i AMU, det tal er faldet til 3,6 i 2019 – et fald på 0,4 dage.  
 

 Deltagere på FEVU’s arbejdsmarkedsuddannelser er den målgruppe, som er mest til-
fredse med deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse – sammenlignet med alle øvrige 
efteruddannelsesudvalg – og det gælder både for 2020, 2019 og 2018.  
 

 ’Pædagogisk arbejde med børn og unge’ (FKB 2629) og ’Socialpsykiatri og fysisk/psy-
kisk handicap’ (FKB 2223) har haft stigende aktivitet, mens ’Arbejde på klubområdet og 
i kulturhuse’ (FKB 2726) stort ingen aktivitet har haft siden 2018. Der er høj tilfredshed 
målt i Vis Kvalitet på uddannelserne. 
 

 ’Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi’ (FKB 2222) har siden 2012 haft 
faldende aktivitet (-45%). Der var dog en stigning i brugen af arbejdsmarkedsuddannel-
ser i FKB’en fra 2017-18, men igen et fald fra 2018-19. Der er faldende aktivitet på 
’Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet’ (FKB 2272) og ’Patientrelateret ser-
vice på sygehusene’ (FKB 2688). Der er god tilfredshed målt i Vis Kvalitet på uddannel-
serne. 
 

 Den typiske deltager på FEVU’s arbejdsmarkedsuddannelser er mellem 40 og 59 år, er 
kvinde og hver 10. deltager er ledig. Indvandreres andel er fordoblet fra 7% af delta-
gerne i 2012 til 14% af deltagerne i 2019. Efterkommeres andel ligger omkring 1%.  

 

https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureEuuCompetenceSelect?&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&Q=83.0&locationid=333&areaid=1&competenceid=10206&oldscale=false&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureEuuCompetenceSelect?&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&Q=83.0&locationid=333&areaid=1&competenceid=111&oldscale=false&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureEuuCompetenceSelect?&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&Q=83.0&locationid=333&areaid=1&competenceid=111&oldscale=false&n=true
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1. Rekruttering 
 

Rapporteringen af data inden for FEVU’s fokusområde rekruttering vil give et overblik over udviklingen i 
nøglevariablerne:  

o Elevtilgangen  
o Gennemførsler 
o Uddannelsesaftaler 

 

1.1 Elevtilgang 
 

Dette underafsnit vil dokumentere udviklingen i elevtilgangen på udvalgets uddannelser. Elevtilgangen er 
en variabel, som er direkte influeret af de politiske aftaler om lærepladser, som er indgået i perioden. Elev-
tilgangen vil blive specificeret yderligere ved en beskrivelse af elevgruppen fordelt på relevante baggrunds-
variable, som er med til at belyse elevsammensætningen på uddannelserne.   

Indledningsvist gives et overblik over de vigtigste observationer i afsnittet. 

Tabel 1.1: Hovedpointer fra udviklingen i elevtilgangen 

 

 

 Tilgangen til social- og sundhedsuddannelserne er faldende i perioden 2017-20, hvilket 
primært er drevet af et væsentligt fald i tilgangen til social- og sundhedsassistentud-
dannelsen og en svag stigning i tilgangen til social- og sundhedshjælperuddannelsen, 
som samlet set fører til en negativ udvikling i tilgangen af elever. Tilgangen af elever på 
den pædagogiske assistentuddannelse er stort set uændret siden 2018.  
 

  Den faldende tilgang ses også ved tilgangen til grundforløbet ’Omsorg, pædagogik og 
sundhed’, der er faldet med 16% siden 2016, hvilket efter alt at dømme skyldes mindre 
ungdomsårgange og lavere søgning til erhvervsuddannelserne generelt. 
 

 Der er store geografiske forskelle i den absolutte tilgang til udvalgets tre uddannelser 
fra 2019 til 2020. Bornholms sundheds- og sygeplejeskole har således haft en tilgang 
på 74 social- og sundhedsassistentelever, hvor SOSU H har haft en tilgang på hele 1.113 
social- og sundhedsassistentelever. Bornholms sundheds- og sygeplejeskole har haft 
en tilgang på 30 social- og sundhedshjælperelever, hvor SOSU H har haft en tilgang på 
763 social- og sundhedshjælperelever.  
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 De store forskelle i den absolutte tilgang skal tages med i betragtning, når variationen i 
udviklingen i tilgangen mellem skoler vurderes. Den procentvise udvikling i tilgangen på 
uddannelserne fra 2019-2020 varierer meget på tværs af de udbydende institutioner. So-
cial- og sundhedsassistentuddannelsen har samlet set og på tværs af alle skoler oplevet 
et fald i tilgangen fra 2019 til 2020. Skolen med den største vækst fra 2019 til 2020; So-
cial- og sundhedsskolen Syd, har en vækst i tilgangen på +27% (absolut tilgang 323 ele-
ver), mens Social og sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens har oplevet et fald i tilgan-
gen på -34% (absolut tilgang 311 elever) målt i forhold til 2019. 
 

 For social- og sundhedshjælperuddannelsen, som fra 2019 til 2020 har oplevet en stig-
ning i det samlede optag på tværs af skoler, ses ligeledes store forskelle i den procentvise 
udvikling i tilgangen. Social- og sundhedsskolen i Esbjerg har således oplevet en vækst i 
tilgang på +46% (absolut tilgang 196 elever), mens Social- og sundhedsskolen Nykøbing 
F har oplevet et fald i tilgangen på -46% (absolut tilgang 115 elever) i forhold til 2019. 
 

 Gennemsnitsalderen for nye elever er generelt stigende på alle tre uddannelser. I dag er 
gennemsnitsalderen for en ny social- og sundhedsassistentelev 34 år, en ny social- og 
sundhedshjælperelev 30 år og en ny elev på den pædagogiske assistentuddannelse 28 
år.  
 

 Andelen af kvinder på de to social- og sundhedsuddannelser ligger stabilt på mellem 85 
og 90%. Der bliver færre mænd på pædagogisk assistentuddannelsen, da andelen af 
kvinder er steget med 10%-point siden 2012, således at andelen af kvinder i 2020 udgør 
77%. 
 

 Andelen af elever med ikke-vestlig baggrund udgør i 2020 24% af de nye social- og sund-
hedshjælperelever og 34% af de nye social- og sundhedsassistentelever, hvilket er en 
stigning på 5%-point for social- og sundhedshjælperuddannelsen og 2%-point for social- 
og sundhedsassistentuddannelsen set i forhold til optaget i 2017. Andelen af nye elever 
med ikke-vestlig baggrund på pædagogisk assistentuddannelsen er svagt stigende fra 
under 10% i 2012 til 13% i 2020.  
 

 En voksende andel af elever som starter på GF2 på pædagogisk assistentuddannelsen 
har gennemført grundforløbet ’Omsorg, pædagogik og sundhed’. I 2016 var det 19% og 
i 2020 var det 36%, hvilket svarer til en stigning på 17%. Kun mellem 10 og 15% af ele-
verne på de to social- og sundhedsuddannelser har gennemført grundforløbet ’Omsorg, 
pædagogik og sundhed’ forud for deres start på GF2. 
 

 50% af de nye elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen og pædagogisk assi-
stentuddannelsen, har under 4 i afgangskarakter fra grundskolen. Men andelen af nye 
social- og sundhedshjælperelever med under 4 i afgangskarakter er faldet fra 66% i 2017 
til 62% i 2020. Nye elever, som har fået højere end 10 i folkeskolens bundne prøver er 
næsten ikke eksisterende på udvalgets tre uddannelser, men andelen af elevtilgangen, 
som har fået 7 eller derover, men under 10, er stigende og udgør 8-10% af den samlede 
elevtilgang på uddannelserne. 
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ELEVTILGANGEN PÅ GRUNDFORLØBETS FØRSTE DEL HAR VÆRET FALDENDE 

Figur 1.1.1 viser den totale tilgang af elever på grundforløbet ’Omsorg, sundhed og pædagogik’. Dette forløb 
giver muligheden for at tage den pædagogiske assistentuddannelse, den hospitalstekniske assistentuddan-
nelse, social- og sundhedsassistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelse og tandklinikassi-
stentuddannelse. Udviklingen i tilgangen til grundforløbet er med til at belyse rekrutteringsgrundlaget for 
udvalgenes uddannelser, og er derfor relevant for udvalgets monitorering.  

Figur 1.1.1: Udviklingen i elevtilgangen til grundforløbet ’Omsorg, sundhed og pædagogik’, antal elever 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: * Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med oktober 2020.  

I de seneste to år har tilgangen af elever på grundforløbets første del, GF1, været under 2.000 elever, hvilket 
er et fald på 14% sammenlignet med 2016, hvor tilgangen på dette forløb var ca. 2.300 elever. Dette afspejler 
efter alt at dømme den generelle tendens til en faldende søgning til erhvervsuddannelser og mindre ung-
domsårgange. 

FÆRRE ELEVER OPTAGES PÅ UDVALGETS UDDANNELSER  

Figur 1.1.2 viser den totale udvikling i elevtilgangen på grundforløb 2 (GF2) på den pædagogiske assistent-
uddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Her ses 
det, at der har været et væsentligt fald i tilgangen til social- og sundhedsassistentuddannelsen, og en svag 
stigning til social- og sundhedshjælperuddannelsen. Dette medfører, at der samlet set har været en negativ 
udvikling i tilgangen af elever på social- og sundhedsuddannelserne.  
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Figur 1.1.2: Udviklingen i elevtilgangen på udvalgets uddannelser, antal elever 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: * Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med oktober 2020. 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. 

Tilgangen til den pædagogiske assistentuddannelse har været på et relativt stabilt niveau siden 2017. Til-
gangen til denne uddannelse er væsentlig lavere end til de to social- og sundhedsuddannelser.  
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STOR VARIATION I ELEVTILGANGEN MELLEM UDDANNELSESINSTITUTIONER 

I de tre følgende figurer vises udviklingen for tilgangen på udvalgets tre uddannelser fordelt på institutioner. 
Der tages for disse figurer udgangspunkt i udviklingen det seneste år – fra 2019 til 2020. 

Udvikling i elevtilgang på den pædagogiske assistentuddannelse 

I figur 1.1.3 ses udviklingen i elevtilgangen på den pædagogiske assistentuddannelse opdelt på institutioner. 
Det kan af figuren ses, at omtrent halvdelen af de udbydende institutioner har haft en positiv udvikling i 
tilgangen af elever i løbet af 2020 sammenholdt med 2019.  

Figur 1.1.3: Udviklingen i tilgangen fra 2019 til 2020 på den pædagogiske assistentuddannelse fordelt 
på institutioner, pct. 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: * Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med oktober 2020, hvorfor sammenligning med 2019 er i samme periode. Den absolutte tilgang 
er angivet i parenteser.  

Særligt bemærkes det, at Social- og Sundhedsskolen Fyn har haft en tilvækst i tilgangen af elever på 19%. 
Derudover viser figuren også, at Professionshøjskolen University College Nordjylland har haft en stor til-
vækst, dog skal det bemærkes, at den absolutte tilgang til denne institution er relativ lav.  

Omvendt har Social- og SundhedsSkolen Herning og Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg i det 
seneste foreløbige år haft en negativ tilvækst i tilgangen på den pædagogiske assistentuddannelse på hhv. 
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Udvikling i elevtilgang på social- og sundhedsassistentuddannelse 

I figur 1.1.4 ses udviklingen i elevtilgangen på social- og sundhedsassistentuddannelsen fordelt på instituti-
oner. Det kan af figuren ses, at omtrent 1/3 af de udbydende institutioner har haft en positiv udvikling i til-
gangen af elever i løbet af 2020 sammenholdt med 2019.  

Figur 1.1.4: Udviklingen i tilgangen fra 2019 til 2020 på social- og sundhedsassistentuddannelsen for-
delt på institutioner, pct. 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: * Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med oktober 2020, hvorfor sammenligning med 2019 er i samme periode. Den absolutte tilgang 
er angivet i parenteser.  

Det kan bemærkes, at Social- og Sundhedsskolen Syd har haft en vækst i tilgangen af elever på 27%. Mens 
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg og Zealand Business College begge har haft en stigning på 
8% i tilgangen af elever. Omvendt har Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og SOSU H i det 
seneste foreløbige år haft en negativ tilvækst i tilgangen på social- og sundhedsassistentuddannelsen på 
hhv. 34% og 19%  
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Udvikling i elevtilgang på social- og sundhedshjælperuddannelse 

I figur 1.1.5 ses udviklingen i elevtilgangen på social- og sundhedshjælperuddannelsen opdelt på institutio-
ner. Det kan af figuren ses, at omtrent 2/3 af de udbydende institutioner har haft en positiv udvikling i til-
gangen af elever i løbet af 2020 sammenholdt med 2019.  

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg har haft en markant tilvækst i tilgangen af elever på 47%. Social- og 
Sundhedsskolen Fyn og Social- og SundhedsSkolen Herning har haft en stigning på hhv. 25% og 24% i til-
gangen af elever. 

Figur 1.1.5: Udviklingen i tilgangen fra 2019 til 2020 på social- og sundhedshjælperuddannelsen fordelt 
på institutioner, pct. 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: * Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med oktober 2020, hvorfor sammenligning med 2019 er i samme periode. Den absolutte tilgang 
er angivet i parenteser.  

Omvendt har særligt SOSU Nykøbing F.  i det seneste foreløbige år haft en negativ tilvækst i tilgangen på 
social- og sundhedshjælperuddannelsen på 46% 
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ELEVERNE PÅ UDVALGETS UDDANNELSER BLIVER ÆLDRE 

Figur 1.1.6 belyser udviklingen i gennemsnitsalderen for nye elever på pædagogisk assistentuddannelsen, 
social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen.  

I figuren kan det aflæses, at det for alle de tre ud-
dannelser gælder, at gennemsnitsalderen har 
været stigende. Denne stigning har medført, at 
gennemsnitsalderen for en pædagogisk assistent 
er steget med 4 år fra ca. 24 år i 2012 til ca. 28 år i 
2020.  Ligeledes har der på social- og sundhedsas-
sistentuddannelsen været en væsentlig stigning i 
gennemsnitsalder. Her er gennemsnitsalderen 
steget fra ca. 30 år i 2017 til 34 år i 2020. Alderen 
for de nye elever på social- og sundhedshjælper-
uddannelsen er i samme periode vokset med 1,5 
år fra ca. 28 år i 2017 til ca. 30 år i 2020. 

ANDELEN AF KVINDER PÅ DEN PÆDAGOGISKE ASSI-

STENTUDDANNELSE ER STIGENDE 

Figur 1.1.7 viser hvor stor en andel af de nye elever 
på pædagogisk assistentuddannelsen, social- og 
sundhedshjælperuddannelsen og social- og 
sundhedsassistentuddannelsen, der er kvinder. 
Det kan af figuren aflæses, at andelen af kvinde-
lige elever på social- og sundhedsuddannelserne 
er omtrent uændret i den belyste periode.  

Figur 1.1.7: Udviklingen i kønsbalancen i elevtilgangen for udvalgets uddannelser, kvinders andel, pct. 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: * Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med oktober 2020. Revisionen af de to social- og sundhedsuddannelser pr. 1. januar 2017, 
medfører, at det er muligt herefter at opgøre de to uddannelser separat, men at der ikke redegøres for observationer før 2017. 

 

Figur 1.1.6: Udviklingen i gennemsnitsalder for 
elevtilgangen til udvalgets uddannelser, år 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: * Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med oktober 2020. Re-
visionen af de to social- og sundhedsuddannelser pr. 1. januar 2017, 
medfører, at det er muligt herefter at opgøre de to uddannelser se-
parat, men at der ikke redegøres for observationer før 2017. 
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For den pædagogiske assistentuddannelse har andelen af kvinder været voksende fra 2012 til 2020. I 2012 
var andelen af kvinder 67%, mens den tilsvarende var 77% i 2020. Andelen af kvinder på uddannelsen er 
dermed steget med 10%-point på 9 år.  

ANDELEN AF NYE ELEVER MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND ER VOKSENDE PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDAN-

NELSERNE. 

Figur 1.1.8 viser andelen af tilgangen af nye elever med ikke-vestlig baggrund (indvandrere og efterkom-
mere) på pædagogisk assistentuddannelsen, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sund-
hedsassistentuddannelsen. Denne andel har været voksende på social- og sundhedsuddannelserne fra 2017 
til 2020. I 2017 bestod tilgangen af hhv. social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter med 
en ikke-vestlig baggrund af ca. 19% og 32%. Denne andel er vokset, idet tilgangen af elever med ikke-vestlig 
baggrund i 2020 for hhv. social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter udgjorde ca. 24% 
og 34%. Dette er en stigning på 5 %-point for social- og sundhedshjælperuddannelsen og 2%-point på social- 
og sundhedsassistentuddannelsen. 

Figur 1.1.8: Udviklingen i andelen af elever med ikke-vestlig baggrund i elevtilgangen på udvalgets 
uddannelser, pct. 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: * Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med oktober 2020. 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. 

På den pædagogiske assistentuddannelse er tilgangen af elever med en ikke-vestlig baggrund kun svagt 
ændret i perioden 2012-20. I 2020 var andelen af elevtilgangen med ikke-vestlig baggrund for uddannelsen 
13%.  

EN VOKSENDE ANDEL AF DE NYE ELEVER PÅ DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE HAR GENNEMFØRT 

GRUNDFORLØBET ’OMSORG, PÆDAGOGIK OG SUNDHED’ 

Figur 1.1.9 belyser, hvor stor en andel af elevtilgangen på GF2, der har gennemført uddannelsens første del 
med grundforløbet ’Omsorg, pædagogik og sundhed’. Det kan af figuren aflæses, at en voksende andel af 
elevtilgangen på den pædagogiske assistentuddannelse har gennemført ’Omsorg, pædagogik og sundhed’ 
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forud for GF2. I 2016 havde 19% af de nye elever på GF2 på den pædagogiske assistentuddannelse gennem-
ført denne. Den tilsvarende andel var i 2020 36%, hvilket er en stigning på 17%-point.  

Figur 1.1.9: Udviklingen i andelen af elevtilgangen på udvalgets uddannelser der har gennemført GF1 
’Omsorg, pædagogik og sundhed’, pct. 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: * Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med oktober 2020. 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. 

For social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen har andelen af 
elevtilgangen på GF2, som har gennemført GF1 ’Omsorg, pædagogik og sundhed’ forud for GF2, været 
svagt stigende fra 2017 til 2020. 

ANDEL AF ELEVTILGANGEN MED KARAKTER UNDER 4 FRA GRUNDSKOLE ER FALDENDE FOR SOCIAL- OG SUND-

HEDSHJÆLPERUDDANNELSEN 

Figur 1.1.10 viser andelen af nye elever med karakter under 4 i de bundne fag fra grundskolen på pædagogisk 
assistentuddannelsen, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannel-
sen. Det kan i figuren aflæses, at andelen af elevtilgangen, som har opnået under 4 fra grundskolen, er fal-
dende på social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen siden 2017, 
hvilket særligt gør sig gældende for social- og sundhedshjælpere. I 2017 var andelen af elevtilgangen på GF2 
på social- og sundhedshjælperuddannelsen på 66%, mens den i 2020 var på 62%. For elevtilgangen på so-
cial- og sundhedsassistentuddannelsen er samme andel faldet med 1%-point fra 47% i 2017 til 46% i 2020.  
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Andelen af elevtilgangen på den pædagogi-
ske assistentuddannelse, som har opnået 
under 4 i de bundne fag i grundskolen, har i 
den belyste periode været relativ stabil på et 
niveau omkring 50%.  

Elevtilgangen for elever, som har fået højere 
end 10 i folkeskolens bundne karakter er næ-
sten ikke eksisterende på udvalgets tre ud-
dannelser, om end andelen af elevtilgangen, 
som har fået 7 eller derover, men under 10, 
er stigende og udgør 8-10% af den samlede 
elevtilgang på uddannelserne. 

ANDEL AF ELEVTILGANGEN MED FORÆLDRE MED EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PÅ DEN PÆDAGOGISKE AS-

SISTENTUDDANNELSE ER VOKSENDE 

Figur 1.1.11 viser andelen af nye elever på de tre uddannelser, som har forældre, som har en videregående 
uddannelse. Der har været en stigning i denne andel på den pædagogiske assistentuddannelse.  

23% af elevtilgangen på pædagogisk assi-
stentuddannelsen i 2020 bestod af elever, 
hvis forældre har en videregående uddan-
nelse. Den tilsvarende andel var i 2012 på 
20%. 

Tilgangen af elever med forældre med en 
lang videregående uddannelse på social- og 
sundhedsuddannelserne har været omtrent 
på samme niveau i perioden fra 2017 til 2020.  

  

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: * Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med oktober 2020. Der findes for alle uddannelserne en stor andel af elever, hvor der ikke fin-
des informationer om grundskolekarakter, hvorfor disse er undladt i opgørelsen. Revisionen af de to social- og sundhedsuddannelser pr. 1. 
januar 2017, medfører, at det er muligt herefter at opgøre de to uddannelser separat, men at der ikke redegøres for observationer før 2017. 
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Figur 1.1.10: Udviklingen i andelen af elever med karakter under 4 i elevtilgangen på udvalgets ud-
dannelser, pct. 

 

Figur 1.1.11: Udviklingen i andelen af elever med forældre med en videregående uddannelse på ud-
valgets uddannelser, pct. 
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Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: * Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med oktober 2020. Der findes for alle uddannelserne en stor andel af elever, hvor der ikke findes 
informationer om forældres uddannelse, hvorfor disse er undladt i opgørelsen. Revisionen af de to social- og sundhedsuddannelser, pr. 1. 
januar 2017, medfører, at det er muligt herefter at opgøre de to uddannelser separat, men at der ikke redegøres for observationer før 2017. 
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1.2 Gennemførsler 
 

Dette underafsnit vil beskrive udviklingen i gennemførsler på udvalgets uddannelser. Gennemførslerne er 
specificeret yderligere ved en opdeling af gruppen af elever fordelt på relevante baggrundsvariable, som er 
med til at belyse, hvilke karakteristika der kendetegner de elever, der færdiggør uddannelserne.   

Indledningsvist gives et overblik over de vigtigste observationer i afsnittet. 

Tabel 1.2: Hovedpointer fra udviklingen i gennemførsler 

 

 

 Udviklingen i antallet af færdiguddannede pædagogiske assistenter er faldende, hvil-
ket skal ses i sammenhæng med at tilgangen til uddannelsen ligger stabilt på omkring 
1.500 elever pr. år fra 2018 til 2020 (jf. figur 1.1.2). Antallet af færdiguddannede pæda-
gogiske assistenter er faldet fra ca. 1600 i 2017 til 800 i 2020 (til og med oktober).  
 

 Antallet af færdiguddannede social og sundhedsassistenter er steget betydeligt fra 
1.300 færdiguddannede i 2019 til 1.900 færdiguddannede i 2020. Antallet af færdigud-
dannede social- og sundhedshjælpere er faldende til et niveau på 1.400 i 2020. 
 

 Der er store geografiske forskelle i gennemførsler på udvalgets tre uddannelser. På so-
cial- og sundhedsassistentuddannelsen har særligt SOSU H og Social- og Sundhedsskole 
Syd haft en markant stigning i antallet af gennemførsler fra 2019 til 2020. Disse to skoler 
har mere end fordoblet deres antal af gennemførsler.  
 

 Alle skoler på nær to oplever stigning i gennemførsler på social- og sundhedsassistent-
uddannelsen (figur 1.2.4) og halvdelen af skolerne oplever stigning i gennemførsler på 
social- og sundhedshjælperuddannelsen (figur 1.2.5). Alle skoler (undtagen Social- og 
sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg) oplever et fald af gennemførsler på pædagogisk 
assistentuddannelsen (figur 1.2.3). 
 

 Gennemsnitsalderen for færdiguddannede elever er stigende på alle tre uddannelser. 
Andelen af elever med en ikke-vestlig baggrund, som gennemfører en social- og sund-
hedshjælperuddannelse, er stigende og udgør 38% af alle elever, som færdiggjorde ud-
dannelsen i 2020. Omvendt er andelen af elever med en ikke-vestlig baggrund, som 
gennemfører en social- og sundhedsassistentuddannelse faldende. Ligeledes har ande-
len af elever med en ikke-vestlig baggrund, som gennemfører en pædagogisk assi-
stentuddannelse vist en faldende tendens fra 2018 til 2020 og andelen af færdiguddan-
nede er i 2020 lige under 10%. 
 

 Andelen af færdiguddannede pædagogiske assistenter, som har gennemført grundfor-
løbet ’Omsorg, pædagogik og sundhed” er steget fra 0% i 2017 til 25% i 2020. Andelen 
er ligeledes steget blandt de færdiguddannede social- og sundhedsassistenter, men 
faldet blandt social- og sundhedshjælpere.  
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FÆRRE ANTAL GENNEMFØRSLER PÅ DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE 

Figur 1.2.1 viser udviklingen i gennemførsler på den pædagogiske assistentuddannelse, social- og sundheds-
hjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Det kan af figuren aflæses, at antallet af 
gennemførsler på den pædagogiske assistentuddannelse er faldende.  

Figur 1.2.1: Udviklingen i gennemførsler på udvalgets uddannelser, antal elever 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: * Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med oktober 2020. 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. 
På grund af revisionen af uddannelserne, er der et lavt antal af gennemførsler på de to uddannelser før 2019, hvorfor opgørelsen for social- 
og sundhedsassistentuddannelsen og for social- og sundhedshjælperuddannelsen før 2019 skal vurderes med stor forsigtighed. 

Udviklingen i antallet af gennemførsler på social- og sundhedsuddannelserne har været markant stigende 
siden 2017, hvilket hænger sammen med opdelingen af uddannelserne. Dette sammen med længden på de 
to uddannelser medfører, at det først er muligt at se den reelle udvikling i antallet af gennemførsler for hhv. 
social- og sundhedshjælperuddannelsen efter år 2018 og for social- og sundhedsassistentuddannelsen efter 
år 2019.  

Det kan ses, at der på social- og sundhedsassistentuddannelsen har været en stigning i antallet af gennem-
førsler fra ca. 1.300 elever i 2019 til ca. 1.900 elever i 2020. Antallet af gennemførte elever på social- og sund-
hedshjælperuddannelsen har ligget på omtrent samme niveau på ca. 1.400 elever i perioden fra 2018 til 
2020.  
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GEOGRAFISK VARIATION I ANTALLET AF GENNEMFØRSLER PÅ UDDANNELSERNE 

I de tre efterfølgende figurer vises udviklingen i gennemførsler på udvalgets tre uddannelser fordelt på in-
stitutioner. Der tages for disse figurer udgangspunkt i udviklingen det seneste år – fra 2019 til 2020. 

Udvikling i gennemførsler på den pædagogiske assistentuddannelse 

I figur 1.2.2 ses udviklingen i gennemførsler på den pædagogiske assistentuddannelse opdelt på institutio-
ner. Det kan af figuren ses, at omtrent alle af de udbydende institutioner har haft en negativ udvikling i an-
tallet af gennemførsler af elever i løbet af 2020 sammenholdt med 2019.  

Figur 1.2.2: Udviklingen i gennemførsler fra 2019 til 2020 på den pædagogiske assistentuddannelse 
fordelt på institutioner, pct. 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: * Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med oktober 2020, hvorfor sammenligning med 2019 er i samme periode. Det absolutte antal af 
gennemførsler er angivet i parenteser.  

Særligt kan det bemærkes, at Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg har set mere end en fordob-
ling af antallet af gennemførsler. Omvendt har alle øvrige institutioner haft en negativ udvikling i antallet af 
gennemførsler. Dette er dog ikke overraskende, idet det samlede antal af gennemførsler på den pædagogi-
ske assistentuddannelse er faldende.  
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Udvikling i gennemførsler på social-og sundhedsassistentuddannelsen 

I figur 1.2.3 ses udviklingen i gennemførsler på social- og sundhedsassistentuddannelsen fordelt på institu-
tioner. Det kan af figuren ses, at størstedelen af de udbydende institutioner har haft en positiv udvikling i 
gennemførsler af elever i løbet af 2020 sammenholdt med 2019.  

SOSU H og Social- og Sundhedsskolen Syd har i 2020 mere end fordoblet antallet af gennemførsler i sam-
menligning med 2019. Modsat har SOSU Nord og SOSU Østjylland haft en negativ udvikling i antallet af 
gennemførsler. Disse to skoler har haft en procentvis nedgang i antallet af gennemførsler på hhv. 12% og 
17%. 

Figur 1.2.3: Udviklingen i gennemførsler fra 2019 til 2020 på social- og sundhedsassistentuddannelse 
fordelt på institutioner, pct. 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: * Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med oktober 2020, hvorfor sammenligning med 2019 er i samme periode. Det absolutte antal af 
gennemførsler er angivet i parenteser.  

Udvikling i gennemførsler på social-og sundhedshjælperuddannelsen 

I figur 1.2.4 ses udviklingen i gennemførsler på social- og sundhedshjælperuddannelsen fordelt på instituti-
oner. Det kan af figuren ses, at ca. halvdelen af de udbydende institutioner har haft en positiv udvikling i 
gennemførsler af elever i løbet af 2020 sammenholdt med 2019.  

SOSU Østjylland og SOSU Nykøbing F. har i 2020 haft markant stigning i antallet af gennemførsler sam-
menlignet med 2019. Disse to skoler har i 2020 haft en tilvækst i gennemførsler på hhv. 76% og 65%. Modsat 
har særligt Social- og SundhedsSkolen Herning og Social- og Sundhedsskolen Fyn har haft en negativ ud-
vikling i antallet af gennemførsler. Disse har haft en negativ tilvækst fra 2020 til 2019 på hhv. 45% og 27%. 
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Figur 1.2.4: Udviklingen i gennemførsler fra 2019 til 2020 på social- og sundhedshjælperuddannelse 
fordelt på institutioner, pct. 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: * Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med oktober 2020, hvorfor sammenligning med 2019 er i samme periode. Det absolutte antal af 
gennemførsler er angivet i parenteser.  
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EN STIGENDE GENNEMSNITSALDER PÅ ALLE UDDANNELSER 

Figur 1.2.5 viser udviklingen i gennemsnitsalderen for elever, som gennemfører den pædagogiske assi-
stentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. 
Det kan af figuren aflæses, at det for alle tre uddannelser gælder, at gennemsnitsalderen vokser. Dog er 
gennemsnitsalderen for en færdiguddannet social- og sundhedsassistentelev faldet det seneste år. 

ANDELEN AF KVINDER DER GENNEMFØRER DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE ER VOKSENDE 

Figur 1.2.6 viser udviklingen i kønsbalancen for færdiguddannede elever. Kvinders andel på social- og 
sundhedsuddannelserne ligger på et niveau omkring 90%. Kvinders andel af elever på den pædagogiske 
assistentuddannelse har i den viste periode været voksende. I 2020 var andelen af kvinder der gennem-
førte denne uddannelse 76% sammenlignet med 2015, hvor andelen var på sit laveste med 67%. 

Figur 1.2.5: Udviklingen i gennemsnitsalder for elever, der gennemfører udvalgets uddannelser, alder 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: * Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med oktober 2020. Revisionen af de to social- og sundhedsuddannelser, pr. 1. januar 2017, med-
fører, at det er muligt herefter at opgøre de to uddannelser separat, men at der ikke redegøres for observationer før 2017.  
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Figur 1.2.6: Udviklingen i kønsbalancen blandt færdiguddannede på udvalgets uddannelser, kvinders 
andel i pct. 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: * Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med oktober 2020. Revisionen af de to social- og sundhedsuddannelser, pr. 1. januar 2017, med-
fører, at det er muligt herefter at opgøre de to uddannelser separat, men at der ikke redegøres for observationer før 2017. 
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ANDELEN AF ELEVER MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND UDGØR EN VOKSENDE DEL AF GENNEMFØRELSERNE PÅ 

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE 

Figur 1.2.7 viser udviklingen i andelen af elever med ikke-vestlig baggrund, som gennemfører den pædago-
giske assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentud-
dannelsen. I figuren kan det ses, at andelen af elever med en ikke-vestlig baggrund, som gennemfører en 
social- og sundhedshjælperuddannelse har været voksende til op imod 38% af alle elever, som færdig-
gjorde uddannelsen i 2020. Dette er en afspejling af andelen af nye elever med ikke-vestlig baggrund i til-
gangen på social- og sundhedshjælperuddannelsen de forudgående år (jf. figur 1.1.7). 

Figur 1.2.7 Udviklingen i andelen af elever med ikke-vestlig baggrund af gennemførsler på udvalgets 
uddannelser, antal elever 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: * Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med oktober 2020. Der findes for alle uddannelserne en mindre andel af elever, hvor der ikke 
findes informationer om herkomst, hvorfor disse er undladt i opgørelsen. 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. På grund af revisionen af uddannelserne, er der et lavt antal af gennemførsler på de to uddannelser før 2019, hvorfor opgørelsen sorte-
ret på herkomst for social- og sundhedsassistentuddannelsen og for social- og sundhedshjælperuddannelsen før 2019 skal vurderes med 
forsigtighed. 

Omvendt har udviklingen i andelen af elever med en ikke-vestlig baggrund, som gennemfører en social- og 
sundhedsassistentuddannelse været faldende, og udgjorde i 2020 15% af de elever, som gennemførte ud-
dannelsen. Andelen af elever med en ikke-vestlig baggrund, som gennemfører en pædagogisk assistent-
uddannelse har været relativt stabil omkring et niveau på 10%. 

Det skal bemærkes, at kategorien ’ikke-vestlig’ baggrund omfatter herkomstgrupperne ’indvandrer’ og 
’efterkommer’. Inden for disse herkomstgrupper findes store forskelle i gennemførelsesprocenterne, som 
ikke fremgår af ovenstående figur. Forskelle i optag og i gennemførselsprocenter imellem herkomstgrup-
perne ’indvandrer’ og ’efterkommer’ er dokumenteret i task force rapporten ’Veje til flere hænder’ (Finans-
ministeriet m.fl. 2020, s.81, s. 116). 
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EN VOKSENDE ANDEL AF GENNEMFØRSLER PÅ DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE HAR GENNEM-

FØRT GF1 

Figur 1.2.8 viser udviklingen i andelen af gennemførsler, som har gennemført GF1 på den pædagogiske 
assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannel-
sen. Det kan af figuren ses, at andelen af færdiguddannede elever, som har gennemført GF1, har været 
markant voksende på den pædagogiske assistentuddannelse, idet denne andel i 2020 var 25% sammenlig-
net med 2017, hvor andelen af gennemførsler, som har gennemført GF1, var 0%. 

Figur 1.2.8: Udviklingen i andelen af elever, som har gennemført GF1, der gennemfører udvalgets ud-
dannelser, pct. 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: * Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med oktober 2020. 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. 
På grund af revisionen af uddannelserne, er der et lavt antal af gennemførsler på de to uddannelser før 2019, hvorfor opgørelsen sorteret på 
indgang for social- og sundhedsassistentuddannelsen og for social- og sundhedshjælperuddannelsen før 2019 skal vurderes med forsigtig-
hed. 

Andelen af færdiguddannede elever, som har gennemført GF1, på social- og sundhedshjælper- og social- 
og sundhedsassistentuddannelsen har været voksende. Dog har der i 2020 været et fald i denne andel på 
social- og sundhedshjælperuddannelsen. På længere sigt vil det være muligt at udarbejde opgørelser for 
elever, som har GF+ som indgang, men da ordningen blev indført med hovedbekendtgørelsen med virk-
ning fra 1. januar 2020, er der endnu ingen, som har gennemført en hel uddannelse med denne indgang. 

ANDELEN AF GENNEMFØRSLER, SOM HAR FÅET UNDER KARAKTEREN 4 I FOLKESKOLEN HAR VÆRET FAL-

DENDE PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTEN 

Figur 1.2.9 viser udviklingen i hvor stor en andel af den samlede gruppe af elever, som gennemfører uddan-
nelserne, som har fået under karakteren 4 i de bundne fag i grundskolen på hhv. den pædagogiske assi-
stentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. 
Det fremgår af figuren, at blandt dem, der fuldfører pædagogisk assistentuddannelsen eller social- og 
sundhedsassistentuddannelsen, er andelen af elever, som har fået under karakteren 4, faldende, mens an-
delen bliver større blandt de elever, som fuldfører social- og sundhedshjælperuddannelsen.  
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Figur 1.2.9: Udviklingen i andelen af gennemførsler, som har under karakteren 4 i folkeskolen, pct. 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: * Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med oktober 2020. 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. 
På grund af revisionen af uddannelserne gældende fra 2017, er der alene 15 gennemførsler på social- og sundhedsassistentuddannelsen i 
2017, og der mangler informationer om karakterer for 10 af de 15 elever. For de resterende 5 har ingen opnået en karakter over 4, hvorfor 
grafen udtrykker 100% i 2017. Idet der måles på et så afgrænset antal observationer og sorteres på karaktergennemsnit, skal data for social- 
og sundhedsassistentuddannelsen og data for social- og sundhedshjælperuddannelsen før 2019 vurderes med stor forsigtighed. 

Andelen af gennemførsler, som har fået under karakteren 4, har på den pædagogiske assistentuddannelse 
været på et stabilt niveau i den viste periode.  
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1.3 Uddannelsesaftaler 
 

Dette underafsnit 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 1.3: Hovedpointer fra udviklingen i uddannelsesaftaler 

 

ANTALLET AF INDGÅEDE UDDANNELSESAFTALER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTEN HAR VÆRET STI-

GENDE 

Figur 1.3.1 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 sundhedsassistentuddannelsen har været stabilt 
omkring 4.500/5.000 aftaler fra 2017 til 2020. Dog omfatter 2020 kun data til og med november, hvorfor 
det er forventeligt, at den endelige opgørelse af 2020 vil resultere i en mere klar stigende udvikling i antal-
let af indgåede uddannelsesaftaler. 

 

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

 For året 2020 er der på social- og sundhedsassistentuddannelsen til og med november 
2020 indgået 4.855 uddannelsesaftaler, mens der på social- og sundhedshjælperud-
dannelsen er indgået 2.795 aftaler. For den pædagogiske assistentuddannelse er der 
til og med november 2020 indgået 1.067 uddannelsesaftaler.  
 

 I løbet af perioden januar til november 2020 målt ift. samme periode i 2019 ligger an-
tallet af aftaler for pædagogiske assistenter på samme niveau, men er for social-og 
sundhedsassistenter steget med 14% ift. 2019 og for social- og sundhedshjælpere ste-
get med 16% ift. 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.  
 

 Der bliver kun indgået et fåtal af uddannelsesaftaler med en privat virksomhed, og i 
de tilfælde indgås aftalerne mellem en virksomhed og en pædagogisk assistent eller 
mellem en virksomhed og en social- og sundhedshjælper.  
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Figur 1.3.1: Udviklingen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler for udvalgets uddannelser, antal 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: * Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med november 2020. 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 har været stigende på social- og sundhedshjælperuddannelsen. 
Der har i perioden været en faldende udvikling i indgåede uddannelsesaftaler på den pædagogiske assi-
stentuddannelse. I 2012 blev der indgået ca. 1.800 aftaler, mens den foreløbige status på indgåede aftaler i 
2020 er 1.067 uddannelsesaftaler.   

DER ER INDGÅET MARKANT FLERE UDDANNELSESAFTALER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE I 2020 

Tabel 1.3.2 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 november 2020 med samme periode i 2019. I tabellen kan det ses, at der 
har været en vækst i indgåede uddannelsesaftaler for social- og sundhedsuddannelserne i næsten hele 2020.  

Tabel 1.3.2: Udviklingen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler for udvalgets uddannelser i 2020 
sammenlignet med samme periode sidste år, antal og pct. 

 
Jan. 
2020 

Feb. 
2020 

Mar. 
2020 

Apr. 
2020 

Maj 
2020 

Jun. 
2020 

Jul. 
2020 

Aug. 
2020 

Sep. 
2020 

Okt. 
2020 

Nov. 
2020 

Foreløbig total 
(Jan.-Nov.) 

Pædagogisk assi-
stentuddannelse 

118 76 8 13 19 306 221 140 55 83 28 1.067 

Pct. ændring samme 
periode sidste år 

-13% 33% -81% -46% -42% -1% -13% 36% 15% 102% 27% 0% 

Social- og sundheds-
assistent 

615 242 498 389 314 787 582 160 293 520 455 4.855 

Pct. ændring samme 
periode sidste år 

12% -20% 38% 102% 11% 7% -4% -25% 32% 77% -8% 14% 

Social- og sundheds-
hjælper 

524 73 242 142 200 542 309 254 96 175 238 2.795 

Pct. ændring samme 
periode sidste år 

20% -49% 70% 133% 102% 13% -5% -8% 191% 20% -8% 16% 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
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Modsat har der ingen ændring været i antallet af indgåede uddannelsesaftaler på den pædagogiske assi-
stentuddannelse, som til og med november 2020 er uændret sammenlignet med samme periode i 2019. 

Uddannelsesaftaler fordelt efter institutioner for 2020 for de tre uddannelser er ikke gengivet her, da data-
grundlaget fortsat er forbundet med stor usikkerhed, hvorfor den ikke er retvisende på nuværende tids-
punkt.  

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN HAR I 2020 GJORT BRUG AF NY-MESTERLÆRE 

Figur 1.3.3 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Figur 1.3.3: Udviklingen i andelen af ordinære uddannelsesaftaler for udvalgets uddannelser, pct. 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 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 1.3.4 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 blev der i marts-maj indgået et fåtal af uddannelsesaftaler 
med private virksomheder. Det gjaldt alene for elever på pædagogisk assistentuddannelsen og for social- 
og sundhedshjælperelever.  
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Figur 1.3.4: Udviklingen i andelen af indgåede uddannelsesaftaler indgået med offentligt lærested for 
udvalgets uddannelser, pct. 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
 

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

Rapporteringen af data inden for FEVU’s fokusområde fastholdelse vil give et overblik over udviklingen i 
nøglevariablerne:  

o Frafald 
o AMU-aktivitet 

 

2.1 Frafald 
 

Dette underafsnit vil belyse udviklingen i frafaldet på udvalgets tre uddannelser. Frafaldet belyses på tre 
nedslagspunkter i løbet af uddannelserne: Frafaldet på grundforløb 2 (GF2), frafaldet i overgangen mellem 
GF2 og hovedforløb og endelig frafaldet på hovedforløbet, og vises i figur 2.1.1.- 2.1.3. Herefter følger en 
opgørelse af frafaldet på den pædagogiske assistentuddannelse, fordelt på institutioner.  

I denne datarapport redegøres der ikke for detaljerede oplysninger om social- og sundhedsassistenter og 
social- og sundhedshjælpere, da sekretariatet aktuelt gennemfører en selvstændig frafaldsrapport på so-
cial- og sundhedsuddannelserne. Fremtidige rapporter vil dog indeholde detaljerede oplysninger om fra-
faldne elever på alle udvalgets uddannelser.  

Indledningsvist gives et overblik over de vigtigste observationer i afsnittet. 

Tabel 2.1: Hovedpointer fra udviklingen i frafald 

 

 

 Frafaldet på uddannelserne måles ved tre nedslagspunkter: Frafaldet på GF2, frafal-
det i overgangen mellem GF2 og hovedforløb og frafaldet på hovedforløb.  
 

 Frafaldet på GF2 på udvalgets tre uddannelser har været faldende fra 2015 frem til 
2017/18, hvorefter frafaldsprocenterne har været svagt stigende. 
 

 Udviklingen i frafaldet i overgangen mellem GF2 og hovedforløb i perioden har været 
faldende for udvalgets tre uddannelser. Særligt på den pædagogiske assistentuddan-
nelse er frafaldet nedbragt med ca. 24%-point fra 2015 til 2019. Frafaldet i overgan-
gen på social- og sundhedsuddannelserne er ligeledes blevet nedbragt. I 2019 var fra-
faldet i overgangen fra GF2 til hovedforløb på social- og sundhedshjælperuddannel-
sen 24% og social- og sundhedsassistentuddannelsen 2%, hvilket er et fald på hhv. 
12%-point og 14%-point siden 2017. 
 

 Frafaldet på hovedforløb har været faldende for alle uddannelser. Dog var frafaldet på 
social- og sundhedsassistentuddannelsen 16% i 2019, hvilket er en stigning på 3%-po-
int fra 13% i forhold til 2018. Modsat er frafaldet på social- og sundhedshjælperuddan-
nelsen blevet mindre i 2019, hvor frafaldet var 11% sammenlignet med 2018, hvor fra-
faldet på hovedforløb var 14%. Frafaldet på hovedforløb for den pædagogiske assi-
stentuddannelse har ligget lavt og stabilt omkring 4% i hele perioden. 
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FRAFALDET PÅ GF2 PÅ UDVALGETS UDDANNELSER ER SVAGT STIGENDE I 2019  

Figur 2.1.1 viser udviklingen i frafaldet på GF2 for den pædagogiske assistentuddannelse, social- og sund-
hedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Det kan bemærkes, at frafaldet på 
GF2 på den pædagogiske assistentuddannelse har været markant faldende fra 2015 til 2017, men i 2019 
steg frafaldet til ca. 8% fra ca. 6% i 2017. 

Figur 2.1.1: Udviklingen i frafaldet på GF2 på udvalgets uddannelser, pct. 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 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. 

Frafaldet på social- og sundhedsuddannelserne er på ca. 11% i 2019, som er et fald fra 2017 hvor frafaldet 
var ca. 13% 
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 En belysning af frafaldet på den pædagogiske assistentuddannelse i overgangen mellem 

GF2 og hovedforløb opdelt efter institutioner, afdækker store forskelle i institutionernes 
frafaldsprocenter. Særligt Social- og Sundhedsskolen Fyn har et markant højt frafald på 
50% i 2019, hvor landsgennemsnittet er 27%. Omvendt har ZBC et væsentligt lavere ni-
veau af frafald på den pædagogiske assistentuddannelse på omkring 16%, mens SOSU 
Nykøbing Falster, SOSU H, SOSU Østjylland og SOSU Nord også har et relativt set lavt 
frafald på ca. 20%.  
 

 Detaljeret redegørelse for frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og 
sundhedsassistentuddannelsen indgår ikke i denne halvårsrapport, men præsenteres i en 
særskilt frafaldsrapport. 
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FRAFALDET I OVERGANGEN MELLEM GF2 OG HOVEDFORLØBET PÅ UDVALGETS UDDANNELSER HAR VÆRET 

FALDENDE  

Figur 2.1.2 viser udviklingen i frafaldet i overgangen mellem GF2 og hovedforløb på den pædagogiske assi-
stentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. 
Det kan af figuren aflæses, at frafaldet i denne periode har været faldende for alle udvalgets tre uddannel-
ser. Særligt på den pædagogiske assistentuddannelse er det lykkedes at nedbringe frafaldet med ca. 24%-
point fra 2015 til 2019. Det ses ved, at frafaldet i overgangen i 2019 var på 27%, mens det i 2015 var 51%. 

Figur 2.1.2: Udviklingen i frafaldet i overgangen mellem GF2 og hovedforløb på udvalgets uddannelser 
målt 3 mdr. efter afslutningen af GF2, pct. 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 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. 

Frafaldet i overgangen på social- og sundhedsuddannelserne er siden revisionen af uddannelserne også 
blevet nedbragt. I 2019 var frafaldet i overgangen fra GF2 til hovedforløb på social- og sundhedshjælper-
uddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen hhv. 24% og 27%, hvilket er et fald på hhv. 12%-
point og 14%-point siden 2017. 

I 2019 HAR DER VÆRET ET STIGENDE FRAFALD PÅ HOVEDFORLØBET PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUD-

DANNELSEN 

Figur 2.1.3 viser udviklingen i frafaldet på hovedforløbet på den pædagogiske assistentuddannelse, social- 
og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Det kan af figuren aflæses, 
at frafaldet på hovedforløbet har været faldende for alle uddannelser med undtagelse af 2019 for social- 
og sundhedsassistentuddannelsen. I 2019 var frafaldet på denne uddannelse på 16%, hvilket er en stigning 
på 3%-point fra 13% i 2018. 
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Figur 2.1.3: Udviklingen i frafaldet på hovedforløbet på udvalgets uddannelser, pct. 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 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. 

Modsat har frafaldet på social- og sundhedshjælperuddannelsen oplevet et fald i 2019, hvor frafaldet var 
11% sammenlignet med 2018, hvor frafaldet på hovedforløbet var 14%. Frafaldet på hovedforløbet for den 
pædagogiske assistentuddannelse har ligget lavt, og stabilt omkring 4% i hele perioden. 

I det følgende gennemgås frafaldet på den pædagogiske assistentuddannelse opdelt efter institutioner i 
2019. Frafaldet på tværs af institutioner vises alene i overgangen mellem GF2 og hovedforløbet, da frafal-
det på dette nedslagspunkt er størst (Jf. ovenstående figurer 2.1.1-2.1.3). 

SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN HAR ET MARKANT HØJT FRAFALD FOR PÆDAGOGISKE ASSISTENTER I 

OVERGANGEN MELLEM GF2 OG HOVEDFORLØB I 2019 

Figur 2.1.4 viser frafaldet i overgangen mellem GF2 og hovedforløb i 2019 på den pædagogiske assistent-
uddannelse i 2019 fordelt på institutioner. Det kan af figuren aflæses, at der er store forskelle i institutio-
nernes frafaldsprocenter på denne uddannelse. Særligt bemærkelsesværdigt er det, at Social- og Sund-
hedsskolen Fyn har et markant højt frafald. Institutionen havde i 2019 et frafald på den pædagogiske assi-
stentuddannelse på ca. 50%, mens landsgennemsnittet var på ca. 27%. 
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Figur 2.1.4: Frafaldet i overgangen mellem GF2 og hovedforløb på den pædagogiske assistentuddan-
nelse i 2019 fordelt efter institutioner målt 3 mdr. efter GF2, pct. 

  

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med oktober 2020. De fire University Colleges (Københavns Professionshøjskole, UC Syd, VIA 
University College og Professionshøjskolen UCN) indgår ikke i BUVM’s frafaldsstatistik og er derfor ikke medtaget i denne figur.  

Omvendt har ZBC et væsentligt lavere niveau af frafald på den pædagogiske assistentuddannelse på om-
kring 16%, mens SOSU Nykøbing Falster, SOSU H, SOSU Østjylland og SOSU Nord også har et relativt set 
lavt frafald på ca. 20%.  
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2.2. AMU-aktivitet 
 

Dette underafsnit vil belyse udviklingen i AMU-aktiviteten på udvalgets uddannelser. AMU-aktiviteten er 
specificeret yderligere ved en opdeling af uddannelserne på FKB-niveau, som er med til at belyse, hvilke 
uddannelser som særligt anvendes.  

Indledningsvist gives et overblik over de vigtigste observationer i afsnittet. 

Tabel 2.2: Hovedpointer fra udviklingen i AMU-aktivitet 

 

  

 

 Den generelle udvikling i aktiviteten på FEVU’s område følger trenden for den sam-
lede AMU-aktivitet i perioden 2010-2019. Aktiviteten på arbejdsmarkedsuddannel-
serne dykkede i årene 2014-15, hvorefter niveauet har stabiliseret sig, med en stigning 
fra 2017-18 og et lille fald igen fra 2018-19. Det forventes, at covid-19 situationen har 
påvirket AMU-aktiviteten betydeligt i 2020.  
 

 Der er sket en nedgang i det samlede antal af kursusdeltagelser i AMU på tværs af ef-
teruddannelsesudvalg i perioden 2010-19, men tiden, som hver deltager anvender på 
at deltage i arbejdsmarkedsuddannelser, har i samme periode været stigende.  
 

 En FEVU-deltager har igennem hele perioden anvendt flere dage på at deltage i ar-
bejdsmarkedsuddannelser end gennemsnittet på tværs af alle efteruddannelsesud-
valg, og anvender i 2019 næsten en halv dag mere på at deltage i arbejdsmarkedsud-
dannelse end den gennemsnitlige AMU-deltager. En FEVU-deltager anvendte i 2010 
4,0 dage på deltagelse, det tal er faldet til 3,6 i 2019 – et fald på 0,4 dage. En AMU-
deltager (snit på tværs af alle udvalg) anvendte i 2010 2,9 dage på deltagelse i AMU. I 
2019 er dette tal 3,2 dage – en stigning på 0,3 dage.  
 

 ’Pædagogisk arbejde med børn og unge’ (FKB 2629) og ’Socialpsykiatri og fysisk/psy-
kisk handicap’ (FKB 2223) har haft stigende aktivitet, mens ’Arbejde på klubområdet 
og i kulturhuse’ (FKB 2726) stort ingen aktivitet har haft siden 2018.  
 

 ’Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi’ (FKB 2222) har målt ift. 2012 en 
faldende tendens (-45%). Der var dog en stigning i brugen af arbejdsmarkedsuddan-
nelser i FKB’en fra 2017-18, men igen et fald fra 2018-19. Der er faldende aktivitet på 
’Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet ’(FKB 2272) og ’Patientrelateret 
service på sygehusene’ (FKB 2688). 
 

 Den typiske deltager på FEVU’s arbejdsmarkedsuddannelser er mellem 40 og 59 år, er 
kvinde og hver 10. deltager er ledig. Indvandreres andel er fordoblet fra 7% af delta-
gerne i 2012 til 14% af deltagerne i 2019. Efterkommeres andel ligger omkring 1%.  
 

https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureEuuCompetenceSelect?&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&Q=83.0&locationid=333&areaid=1&competenceid=10206&oldscale=false&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureEuuCompetenceSelect?&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&Q=83.0&locationid=333&areaid=1&competenceid=111&oldscale=false&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureEuuCompetenceSelect?&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&Q=83.0&locationid=333&areaid=1&competenceid=111&oldscale=false&n=true
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UDVIKLINGEN I AKTIVITETEN I AMU 

Efter- og videreuddannelse sikrer, at de rette kompetencer er til stede på arbejdsmarkedet, og deltagelse i 
arbejdsmarkedsuddannelse kan være med at sikre en deltager de kompetencer, der er nødvendige for at 
erhverve eller vedligeholde kompetencer relevant på det pædagogiske område eller social- og sundheds-
området. Monitorering af aktiviteten i AMU og udvikling i deltagerprofilen følges for at kunne målrette ud-
viklingsaktiviteter ift. de aktuelle og kommende behov.  

Den generelle udvikling i aktiviteten på FEVU’s område følger trenden for den samlede AMU-aktivitet i pe-
rioden, dog ses det, at aktiviteten på FEVU’s områder ikke blev påvirket af eftervirkninger af finanskrisen i 
samme grad som den samlede AMU-aktivitet blev det. Der har været en nedgang på 54% i kursusdeltagelser 
for alle udvalg sammenlagt i perioden 2010-2019. I samme periode har der været en nedgang på 39% på 
FEVU’s områder. Aktiviteten på FEVU’s arbejdsmarkedsuddannelser dykkede i årene 2014-15, hvorefter ni-
veauet har stabiliseret sig, med en stigning fra 2017-18 og et lille fald igen fra 2018-19. Det forventes, at 
covid-19 situationen på alle udvalgs områder har påvirket AMU-aktiviteten betydeligt i 2020.  

Figur 2.2.1: Udviklingen i AMU-aktiviteten 2010-2019 på FEVU’s område sammenholdt med totalen 
for alle udvalg, antal kursusdeltagelser 

  

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021. Kursusdeltagelser angiver antallet af deltagelser på arbejdsmarkeds-
uddannelse opgjort efter slutdato for uddannelsen. Deltager samme person på flere forskellige arbejdsmarkedsuddannelser, tælles perso-
nen med flere gange. Eventuelt sammenhængende forløb med flere registreringer over en periode (splitkurser) tælles også flere gange (jf. 
datadokumentation for datavarehus). 
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DELTAGERE I FEVU’S ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER BRUGER I GENNEMSNIT FLERE DAGE PÅ ARBEJDS-

MARKEDSUDDANNELSE SAMMENLIGNET MED DELTAGERE HOS ØVRIGE EFTERUDDANNELSESUDVALG 

En analyse fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier (’Brugen af arbejdsmarkedsuddannelser’, 11. januar 
2021, https://deg.dk/uddannelserne/arbejdsmarkedsuddannelserne) peger på, at der på trods af nedgang i 
antallet af kursusdeltagelser i AMU i perioden 2010-19 ikke er sket en nedgang i tiden, deltagerne anven-
der på arbejdsmarkedsuddannelser, men derimod en fremgang. Tidsforbruget til deltagelse i arbejdsmar-
kedsuddannelser er steget med ca. 0,3 dage i perioden fra 2010-2019, hvilket svarer til et øget tidsforbrug 
på knap 10% pr. deltager. 
 
Dette har givet anledning til at overveje, hvorvidt denne observation på tværs af AMU-aktiviteten gæl-
dende for alle brancheområder også – eller måske i særlig grad – kunne være gældende på FEVU’s om-
råde. Der er derfor foretaget en analyse af udviklingen på FEVU’s arbejdsmarkedsuddannelser i samme 
periode.  
 
I figur 2.2.2 vises udviklingen i den gennemsnitlige tidsanvendelse pr. deltager på arbejdsmarkedsuddan-
nelserne på udvalgets efteruddannelsesområde, sammenholdt med totalen på tværs af alle efteruddannel-
sesudvalg.  
 
Figur 2.2.2: Udviklingen i den gennemsnitlige tidsanvendelse pr. deltager på arbejdsmarkedsuddan-
nelse på FEVU’s område sammenholdt med totalen for alle udvalg, antal dage 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021.  

En FEVU-deltager har igennem hele perioden anvendt flere dage på at deltage i arbejdsmarkedsuddan-
nelse end gennemsnittet på tværs af alle efteruddannelsesudvalg, og anvender i 2019 næsten en halv dag 
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mere på deltagelse end gennemsnittet. Der er dog sket et fald i tidsanvendelsen på FEVU’s område. En 
FEVU-deltager anvendte i 2010 4,0 dage på deltagelse i AMU, det tal er faldet til 3,6 i 2019 – et fald på 0,4 
dage.  

AKTIVITETEN PÅ UDVALGETS FBK’ER HAR VÆRET FALDENDE 

Figur 2.2.3 viser udviklingen i aktiviteten på udvalgets 6 FKB’er i perioden 2012-2019. Det kan af figuren 
aflæses, at aktiviteten på tværs af disse FKB’er har været faldende. Særligt for aktiviteten inden for FKB 2222 
Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi, som er den FKB i FEVU, der har højest aktivitet samlet 
set, har der siden 2012 været en faldende tendens. I 2012 havde denne ca. 33.200 årlige deltagere, mens der 
i 2019 var ca. 18.300 deltagere, hvilket er et fald på 45%. Der var dog en stigning i brugen af arbejdsmar-
kedsuddannelser i FKB’en fra 2017-18, men igen et fald fra 2018-19.  

Figur 2.2.3: Udviklingen i aktiviteten på udvalgets uddannelser fra 2012-2019, antal 

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommu-
nalt regi 

33.146 36.389 36.747 22.252 16.166 16.215 22.191 18.292 

2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 22.084 20.999 16.812 12.616 9.504 8.836 13.709 12.769 

2272 Sundheds- og sygeplejeopgaver i                                                
sygehusvæsenet  

 
 

2.902 4.282 5.145 3.721 3.681 1.393 

2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge 13.489 11.683 14.407 13.334 10.313 9.496 10.501 13.418 

2688 Patientrelateret service på sygehusene 3.834 2.921 2.034 1.350 773 982 595 602 

2726 Arbejde på klubområdet og i kulturhuse  891 1.459 341 458 516 307 211 
 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: Opgørelsen inkluderer ikke 2020, da denne udelukkende er opgjort til og med 1. kvartal.  
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Hvis man zoomer ind på udviklingen inden for de seneste tre år, ses en stigende aktivitet på ’FKB 2629 Pæ-
dagogisk arbejde med børn og unge’ og til dels også på ’FKB 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap’, 
mens ’FKB 2726 Arbejde på klubområdet og i kulturhuse’ ingen aktivitet har haft siden 2018. Der er faldende 
aktivitet på ’FKB 2272 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet’ og ’FKB 2688 Patientrelateret service 
på sygehusene’.  

LEDIGES ANDEL UDGØR 10% AF AKTIVITETEN PÅ UDVALGETS FKB’ER 

Figur 2.2.4 viser udviklingen i lediges andel af aktiviteten på udvalgets 6 FKB’er i perioden 2012-2019. Det 
kan af figuren aflæses, at lediges andele af aktiviteten på tværs af disse FKB’er har ligget på et niveau om-
kring 10%. For FKB’en ’Arbejde på klubområdet og i kulturhuse’ har ledige udgjort en væsentlig andel af ak-
tiviteten i 2016-2018. Dette skal dog sammenholdes med, at den samlede aktivitet i denne periode var lav.   

 Figur 2.2.4: Udvikling i lediges andel af aktiviteten på udvalgets uddannelser fra 2012-2019, pct. 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
Note: Opgørelsen inkluderer ikke 2020, da denne udelukkende er opgjort til og med 1. kvartal.  

 

UDVIKLINGEN I ALDERSPROFILEN FOR DELTAGERE I UDVALGETS ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 

Figur 2.2.5 viser udviklingen i aldersfordelingen for deltagere i arbejdsmarkedsuddannelse på udvalgets 
seks FKB’er i perioden 2012-2019. Det kan af figuren aflæses, at den samlede aktivitet primært udgøres af 
deltagere i alderen mellem 30 og 59 år (59% i 2019). Det ses at andelen af deltagere over 60 år bliver 
større, men også at andelen af deltagere i aldersgruppen 20-29 vokser.  
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Figur 2.2.5: Udviklingen i aldersprofilen for deltagere i udvalgets arbejdsmarkedsuddannelse, andel 

  

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 

 

KØNSBALANCEN I AKTIVITETEN PÅ UDVALGETS FKB’ER ER OMTRENT KONSTANT 

Figur 2.2.6 viser udviklingen i kønsbalancen i aktiviteten på udvalgets 6 FKB’er i perioden 2012-2019. Det 
kan af figuren aflæses, at den samlede aktivitet primært udgøres af kvindelige deltagere, og at andelen i 
perioden har været omtrent konstant. I 2019 var andelen af kvindelige deltagere dog faldet til at udgøre 
88% sammenlignet med at den tilsvarende andel i 2012 var 91%.   

Figur 2.2.6: Udviklingen i kønsbalancen i aktiviteten på udvalgets FKB’er, kvinders andel i pct. 

EN VOKSENDE ANDEL AF 

DELTAGERNES PÅ 

1% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 1%

9% 9% 8% 9% 9% 10% 11% 11%

20% 19% 19% 18% 19% 21% 20% 20%

31% 31% 31% 30% 29% 28% 26% 26%

34% 36% 37% 36% 35% 33% 33% 33%

4% 5% 5% 6% 7% 7% 9% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Over 60 år

50-59 år

40-49 år

30-39 år

20-29 år

Under 20 år

91%
88%

80%

85%

90%

95%

100%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
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UDVALGETS FKB’ER HAR INDVANDRERBAGGRUND 

Figur 2.2.7 viser udviklingen i indvandreres og efterkommeres andel af den samlede aktivitet på udvalgets 
6 FKB’er i perioden 2012-2019. Det kan af figuren aflæses, at indvandreres andel er voksende i perioden. I 
2019 havde 14% af deltagerne indvandrerbaggrund. Denne andel var i 2012 på 7%, hvorfor der er sket en 
fordobling i perioden. 

Figur 2.2.7: Udviklingen i andelen af deltagere med indvandrer- eller efterkommerbaggrund i den 
samlede aktivitet på udvalgets FKB’er, pct.  

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
 

Andelen af efterkommere i aktiviteten på udvalgets FKB’er har i perioden ligget på et niveau omkring 1%. 
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3. Kvalitet 
 

Rapporteringen af data inden for FEVU’s fokusområde kvalitet vil give et overblik over udviklingen i nøgle-
variablerne:  

o Beskæftigelsesfrekvenser 
o Virksomhedstilfredshed 
o AMU-kvalitet 

 

3.1 Beskæftigelsesfrekvenser 
 

Dette underafsnit vil belyse udviklingen i beskæftigelsesfrekvenser på udvalgets uddannelser, samt give 
indblik i beskæftigelsesfrekvenser fordelt på skoler. 

Beskæftigelsesfrekvensen er et overordnet mål for kvalitet, idet beskæftigelsesfrekvens er en indikator for, 
om arbejdskraften efterspørges på arbejdsmarkedet. Men beskæftigelsesfrekvenser kan kun i mindre grad 
sige noget detaljeret om, om de erhvervede kompetencer matcher konkrete behov på arbejdspladserne, 
hvilket må tages i betragtning i anvendelsen af beskæftigelsesfrekvens som kvalitetsmål, især i en periode 
med stor efterspørgsel på arbejdskraft.  

Indledningsvist gives et overblik over de vigtigste observationer i afsnittet. 

Tabel 3.1: Hovedpointer fra udviklingen i Beskæftigelsesfrekvenser 

 

 

 
 Beskæftigelsesfrekvensen for pædagogiske assistenter er lav (57% i 2018), men sti-

gende i den belyste periode.  Beskæftigelsesfrekvensen for social- og sundhedshjæl-
pere var i 2018 på 85%, Der findes på nuværende tidspunkt ikke informationer om be-
skæftigelsesfrekvensen for social- og sundhedsassistenter grundet revisionen af ud-
dannelserne i 2017.  
 

 Der er store forskelle i beskæftigelsesfrekvensen fordelt på skoler på den pædagogi-
ske assistentuddannelse, afgangsårgang 2018. Særligt UC Syd havde i 2018 en høj be-
skæftigelsesfrekvens (79%). 
 

 Der er er mindre spredning i forskellene i beskæftigelsesfrekvensen fordelt på skoler 
på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Nogle skoler ligger dog markant under 
landsgennemsnittet. Social- og sundhedsskolen Fyn og Randers Social- og sundheds-
skole har en beskæftigelsesfrekvens på hhv. 74% og 77%, som er noget under lands-
gennemsnittet på 85%. 
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BESKÆFTIGELSESFREKVENSEN PÅ DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENT ER STIGENDE 

Figur 3.1.1 viser udviklingen i beskæftigelsesfrekvenserne på den pædagogiske assistentuddannelse og 
social- og sundhedshjælperuddannelsen. Det findes på nuværende tidspunkt ikke informationer om be-
skæftigelsesfrekvensen for social- og sundhedsassistenter grundet revisionen af uddannelserne i 2017. Fi-
guren viser, at beskæftigelsesfrekvensen på den pædagogiske assistentuddannelse er relativ lav (57% i 
2018), men er stigende.  

Figur 3.1.1: Udviklingen i beskæftigelsesfrekvenser på udvalgets uddannelser, pct. 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 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. Det er for social- og sundhedsassistenter ikke muligt på nuvæ-
rende tidspunkt at rapportere beskæftigelsesfrekvenser grundet uddannelsens længde.  

 

Beskæftigelsesfrekvensen for social- og sundhedshjælperuddannelse var i 2018 på 85%. 

BESKÆFTIGELSESFREKVENSER FORDELT PÅ INSTITUTIONER FOR AFGANGSÅRGANG 2018 FOR PÆDAGOGISKE 

ASSISTENTUDDANNELSEN 

Figur 3.1.2 viser beskæftigelsesfrekvenserne på den pædagogiske assistentuddannelse fordelt på udby-
dende skoler. Figuren viser, at der er store forskelle i beskæftigelsesfrekvensen fordelt på skoler på den 
pædagogiske assistentuddannelse. Særligt elever fra Professionshøjskolen UC Syddanmark havde i 2018 
en høj beskæftigelsesfrekvens på 79%. 
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Figur 3.1.2: Beskæftigelsesfrekvenser i 2018 fordelt på institutioner på den pædagogiske assistentud-
dannelse, pct. 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
 

I den modsatte ende har elever fra Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg og Randers Social- og 
Sundhedsskole en lav beskæftigelsesfrekvens.  

SPREDNINGEN I BESKÆFTIGELSESFREKVENSERNE PÅ TVÆRS AF INSTITUTIONER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDS-

HJÆLPER ER MINDRE 

Figur 3.1.3 viser beskæftigelsesfrekvenserne på social- og sundhedshjælperuddannelsen fordelt på udby-
dende skoler. Figuren viser, at forskellene i beskæftigelsesfrekvensen fordelt på skoler på social- og sund-
hedshjælperuddannelsen er mindre sammenlignet med den pædagogiske assistentuddannelse. Dog er der 
skoler, som ligger markant under landsgennemsnittet. 
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Figur 3.1.3: Beskæftigelsesfrekvenser i 2018 fordelt på institutioner på social- og sundhedshjælperud-
dannelse, pct. 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
 

Særligt social- og sundhedsskolen Fyn og Randers Social- og sundhedsskole har en beskæftigelsesfrekvens 
på hhv. 74% og 77%, som er noget under landsgennemsnittet på 85%.  
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3.2 Virksomhedstilfredshed 
 

Virksomhedstilfredshed er et mål for praktikvirksomhedernes tilfredshed med deres samarbejde med er-
hvervsskolerne om elever i praktik. Virksomhedstilfredshedsmålingen gennemføres ved spørgeskema, og 
det er de enkelte erhvervsskoler, som har ansvaret for at sende spørgeskemaer ud til de virksomheder, 
som de samarbejder med i uddannelsen af elever.  

Virksomhedernes tilfredshed præsenteres i tre indikatorer:  

• Virksomhedernes oplevelse af eleverne  
• Virksomhedernes oplevelse af samarbejdet med erhvervsskolen  
• Generel tilfredshed  

Den generelle tilfredshed er en samlet indikator bestående af de første to indikatorer. Alle indikatorerne 
vurderes på en skala fra 1-10, hvor 1 udtrykker den mindst mulige tilfredshed og 10 udtrykker den størst 
mulige tilfredshed. I figurerne 3.2.1- 3.2.4 belyses virksomhedstilfredsheden som et samlet mål (’generel 
tilfredshed’) for det som i relation til FEVU’s områder herefter benævnes arbejdspladsernes tilfredshed.  

Indledningsvist gives et overblik over de vigtigste observationer i afsnittet. 

Tabel 3.2: Hovedpointer fra udviklingen i arbejdspladsernes tilfredshed 

 

 

 Arbejdspladsernes tilfredshed med samarbejdet med skolerne om elever i praktik lig-
ger for alle FEVU’s uddannelser under den gennemsnitlige tilfredshed på tværs af alle 
erhvervsuddannelser. I 2019 er arbejdspladsernes tilfredshed med samarbejdet med 
skolerne vedr. social- og sundhedsassistenteleverne dog stigende, og ender med en 
score over landsgennemsnittet for erhvervsuddannelser.  
 

 Data for arbejdspladsernes tilfredshed for de enkelte uddannelsesinstitutioner for de 
tre uddannelser gennemgås i figurerne 3.2.2 – 3.2.4.  
 

 Tilfredsheden med samarbejdet med skolerne om elever på pædagogisk assistentud-
dannelsen ligger omkring 7 for samtlige skoler, dog skiller Social- og Sundhedsskolen 
Esbjerg og Randers Social- og sundhedsskole sig positivt ud ved at have opnået en 
score på næsten 9, og SOSU Østjylland og SOSU Nykøbing F ved en score på 8.  
 

 Tilfredsheden med samarbejdet med skolerne om elever på social- og sundhedsassi-
stentuddannelsen ligger omkring 8 for samtlige skoler, dog har Social- og sundheds-
skolen Fyn opnået under 7, SOSU H en score lige over 7, mens Social- og Sundheds-
Skolen Herning skiller sig positivt ud og har opnået næsten 9. 
 

 Tilfredsheden med samarbejdet med skolerne om elever på social- og sundhedshjæl-
peruddannelsen ligger omkring 7,5 for samtlige skoler, dog har Social- og sundheds-
skolen Fyn opnået 5,5, SOSU H en score lige over 7, mens Social- og SundhedsSkolen 
Herning atter skiller sig positivt ud med en score på næsten 9.   
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VIRKSOMHEDSTILFREDSHEDEN PÅ UDVALGETS UDDANNELSER ER GENERELT LAVERE END PÅ DE ØVRIGE ER-

HVERVSUDDANNELSER 

I figur 3.2.1 er udviklingen i arbejdspladsernes tilfredshed på den pædagogiske assistentuddannelse, social- 
og sundhedsassistentuddannelsen og social- og sundhedshjælperuddannelsen vist. Disse tilfredsheder er 
også sammenlignet med den gennemsnitlige tilfredshed på tværs af alle erhvervsuddannelser.  

Figur 3.2.1: Udviklingen i virksomhedstilfredsheden på udvalgets uddannelser sammenlignet med 
gennemsnittet af samtlige erhvervsuddannelser, skala 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 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. 

I ovenstående figur kan det aflæses, at udvalgets tre uddannelser ligger under landsgennemsnittet for er-
hvervsuddannelser. Særligt vurderer arbejdspladserne en lavere tilfredshed med den pædagogiske assi-
stentuddannelse, som scorer lavere end social- og sundhedsuddannelserne i alle år. I 2019 er virksomheds-
tilfredsheden på social- og sundhedsassistentuddannelsen dog stigende, og ender med en score over 
landsgennemsnittet for erhvervsuddannelser. 

SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN ESBJERG SCORER HØJEST I TILFREDSHEDEN PÅ DEN PÆDAGOGISKE ASSI-

STENTUDDANNELSEN 

Figur 3.2.2 viser arbejdspladsernes tilfredshed med samarbejdet om elever på den pædagogiske assistent-
uddannelse, fordelt på institutioner. Det kan her ses, at der er en vis spredning i tilfredsheden på tværs af 
institutioner. Særligt kan det bemærkes, at Københavns Professionsskole har opnået den laveste score på 
tilfredshedsskalaen i 2019.  
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Figur 3.2.2: Virksomhedstilfredsheden i 2019 for den pædagogiske assistentuddannelse fordelt efter 
institutioner, skala 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
 

I den modsatte ende har Social- og Sundhedsskolen Esbjerg og Randers Social- og sundhedsskole opnået 
en høj grad af tilfredshed fra de arbejdspladser, de samarbejder med, idet disse to skoler har opnået en 
score som er væsentligt over gennemsnittet på tværs af skoler, der udbyder den pædagogiske assistentud-
dannelse. 

SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING SCORER HØJEST I TILFREDSHEDEN PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSASSI-

STENTUDDANNELSEN 

Figur 3.2.3 viser arbejdspladsernes tilfredshed med samarbejdet om elever på social- og sundhedsassi-
stentuddannelsen, fordelt på institutioner. Det kan her ses, at der er en vis spredning i tilfredsheden på 
tværs af institutioner. Særligt kan det bemærkes, at Social- og sundhedsskolen Fyn har opnået den laveste 
score på tilfredshedsskalaen i 2019.  
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Figur 3.2.3: Virksomhedstilfredsheden i 2019 for social- og sundhedsassistentuddannelsen fordelt ef-
ter institutioner, skala 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021 
 

I den modsatte ende har Social & SundhedsSkolen Herning opnået en høj grad af tilfredshed fra de ar-
bejdspladser, de samarbejder med, idet skolen fået en score, som er væsentlig over gennemsnittet på 
tværs af skoler, der udbyder social- og sundhedsassistentuddannelsen. 

SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING SCORER HØJEST I TILFREDSHEDEN PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL-

PERUDDANNELSEN 

I figur 3.2.4 viser arbejdspladsernes tilfredshed med samarbejdet om elever på social- og sundhedshjælper-
uddannelse, fordelt på institutioner. Det kan her ses, at der er en vis spredning i tilfredsheden på tværs af 
institutioner. Særligt kan det bemærkes, at Social- og sundhedsskolen Fyn har opnået den laveste score på 
tilfredshedsskalaen i 2019.  
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Figur 3.2.4: Virksomhedstilfredsheden i 2019 for social- og sundhedshjælperuddannelsen fordelt efter 
institutioner, skala 

 

Kilde: Børne- og undervisningsministeriets datavarehus, januar 2021.  
 

I den modsatte ende har Social & SundhedsSkolen Herning opnået en høj grad af tilfredshed fra de ar-
bejdspladser, de samarbejder med, idet skolen fået en score som er væsentlig over gennemsnittet på 
tværs af skoler, der udbyder social- og sundhedshjælperuddannelsen. 

Det skal til ovenstående figur bemærkes, at antallet af skoler er lavere end for figur 3.2.3 om arbejdsplad-
sernes tilfredshed målt for social- og sundhedsassistentuddannelsen. Det skyldes, at der ikke er indhentet 
svar fra et tilstrækkeligt antal arbejdspladser fra nogle skoler, hvorfor ikke alle skoler er repræsenteret i 
figur 3.2.4.  
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3.3 Kvalitet i AMU 
 

I dette underafsnit belyses kvalitet i arbejdsmarkedsuddannelserne med udgangspunkt i data fra Vis Kvali-
tet.  

Viskvalitet.dk er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK’s) system til at indhente indikatorer om kva-
liteten i Arbejdsmarkedsuddannelserne. Vis Kvalitet er rettet mod deltagere i arbejdsmarkedsuddannel-
serne. Indikatoren for oplevet kvalitet måles i en pointskala fra 0 til 10, hvor 10 udtrykker det højest opnåe-
lige pointtal, og udregnes på baggrund af deltagernes besvarelser af 9 spørgsmål. 

I 2019 gav 335.008 deltagere deres mening til kende gennem systemet. 30.793 deltagere på FEVU’s uddan-
nelser besvarede i 2019 Vis Kvalitet i forbindelse med deltagelse i en arbejdsmarkedsuddannelse (svarpro-
cent 66%, idet det samlede antal kursusdeltagelser var 46.500). 

Data fra Vis Kvalitet for 2020 indeholder data for de første tre kvartaler i 2020, i modsætning til øvrige da-
takilder om AMU fra STUK, som alene omfatter data for 1. kvartal 2020. 

Indledningsvist gives et overblik over de vigtigste observationer i afsnittet. 

Tabel 3.3: Hovedpointer fra udviklingen i AMU-kvalitet 

 

 

  

 Data fra Vis Kvalitet viser, at deltagere på FEVU’s arbejdsmarkedsuddannelser er den 
målgruppe, som er mest tilfredse med deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse – sam-
menlignet med alle øvrige efteruddannelsesudvalg. Det er en konklusion, som er gæl-
dende for både 2020, 2019 og 2018. 
 

 I 2020 og i 2019 opnåede EPOS det højeste vægtede gennemsnit på 8,5, hvilket var 
den højeste vurdering og højere end de øvrige udvalg. I 2018 opnåede EPOS ligeledes 
det højeste vægtede gennemsnit på 8,3 af samtlige udvalg.  
 

 Idet virksomhedsbesvarelser i Vis Kvalitet fra 2015 er blevet frivilligt at indhente, er 
der for få observationer i 2018, 2019 og 2020 til at disse data vurderes at kunne give et 
reelt billede af virksomhedstilfredsheden med FEVU’s arbejdsmarkedsuddannelser. 
 

 I særskilte figurer redegøres for deltagertilfredsheden inden for hver FKB, som viser 
en høj tilfredshed på FKB’erne rettet mod det pædagogiske og det socialpædagogi-
ske område, og en god tilfredshed på FKB’erne rettet mod ældre- og sundhedsområ-
det. Der er for få observationer på FKB’en rettet mod klubområdet og de to FKB’ere 
rettet mod sygehusområdet til at udlede valide konklusioner om tilfredsheden.  
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SAMLET KVALITETSVURDERING AF AMU  

Deltagere på FEVU’s arbejdsmarkedsuddannelser er i 2020 den målgruppe, som er mest tilfredse med del-
tagelse i arbejdsmarkedsuddannelse – sammenlignet med alle øvrige faglige udvalg. 

Det er et billede, som tegner sig for de første tre kvartaler i 2020. Samme tendens var gældende i 2019 og 
2018. I 2019 opnåede EPOS det højeste vægtede gennemsnit på 8,5 af samtlige udvalg. I 2018 opnåede 
EPOS ligeledes det højeste vægtede gennemsnit på 8,3 af samtlige udvalg.  

Tabel 3.3.1: Samlet tilfredshed med deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse i 2020, point 

Antal 
besva-
relser 

Efteruddannelsesudvalg Kursus-
udbytte 

Lære-
rens 
præ-
station 

Undervis-
ningens 
form og 
indhold 

Uvæg-
tet gns. 
på 
tværs 

n=antal 
kryds 

 
GNS GNS GNS GNS 

81983 Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social og Sund-
hedsområdet  

8,4 8,7 8,3 8,5 

21131 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik 8,0 8,8 8,6 8,4 

47048 Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg 7,9 8,7 8,5 8,3 

52732 Metalindustriens Uddannelsesudvalg 8,2 8,6 8,3 8,3 

526002 Transporterhvervets Uddannelser 7,8 8,9 8,6 8,3 

27082 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi 7,9 8,6 8,3 8,2 

123520 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri 7,7 8,5 8,3 8,1 

30215 Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg  7,8 8,6 8,2 8,1 

261728 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Le-
delse 

7,8 8,5 8,1 8,0 

109281 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser 7,6 8,5 8,2 8,0 

9841 Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser 7,5 8,6 8,3 8,0 

23680 Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og 
Kødbranchen 

7,5 8,5 8,2 7,9 

414 Træets Efteruddannelser  7,2 7,8 6,3 7,1 

  Totalt gennemsnit 7,8 8,7 8,4 8,2 

Kilde: Vis Kvalitet, Undervisningsministeriets fælles redskab til evaluering af Arbejdsmarkedsuddannelserne, december 2020 
Note: Opgørelsen for 2020 er opgjort til og med oktober 2020. 

KVALITETSVURDERING AF AMU PÅ OMRÅDERNE FOR DE FÆLLES KOMPETENCEBESKRIVELSER (FKB) 

De efterfølgende tabeller redegør for kvalitetsvurderinger fra deltagerne på de enkelte FKB-områder, for-
delt på uddannelsesinstitutioner. Der er taget udgangspunkt i tal for 2019, som omfatter data for et helt 
år, udbygget med kommentarer knyttet til de foreløbige data for 2020.  

Der indledes med gennemgang af FKB’er på det pædagogiske område efterfulgt af FKB’er på ældre- og 
sundhedsområdet. 

DELTAGERTILFREDSHED PÅ PÆDAGOGISK ARBEJDE MED BØRN OG UNGE (FKB 2629) 

Der ses en meget høj tilfredshed med deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser på FKB-området ’Pædago-
gisk arbejde med børn og unge’ (FKB 2629). Lærerens præstation og vurdering af form og indhold skiller 
sig positivt ud for de højest placerede skoler, hvilket bidrager til de høje tilfredshedsgrader på disse skoler. 

https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureEuuSelect?&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&committeeid=333&areaid=1&oldscale=false&dimension=all&average=Y&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureEuuSelect?&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&committeeid=333&areaid=1&oldscale=false&dimension=all&average=Y&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureEuuSelect?&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&committeeid=335&areaid=1&oldscale=false&dimension=all&average=Y&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureEuuSelect?&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&committeeid=330&areaid=1&oldscale=false&dimension=all&average=Y&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureEuuSelect?&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&committeeid=346&areaid=1&oldscale=false&dimension=all&average=Y&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureEuuSelect?&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&committeeid=332&areaid=1&oldscale=false&dimension=all&average=Y&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureEuuSelect?&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&committeeid=329&areaid=1&oldscale=false&dimension=all&average=Y&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureEuuSelect?&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&committeeid=328&areaid=1&oldscale=false&dimension=all&average=Y&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureEuuSelect?&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&committeeid=327&areaid=1&oldscale=false&dimension=all&average=Y&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureEuuSelect?&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&committeeid=326&areaid=1&oldscale=false&dimension=all&average=Y&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureEuuSelect?&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&committeeid=326&areaid=1&oldscale=false&dimension=all&average=Y&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureEuuSelect?&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&committeeid=323&areaid=1&oldscale=false&dimension=all&average=Y&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureEuuSelect?&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&committeeid=334&areaid=1&oldscale=false&dimension=all&average=Y&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureEuuSelect?&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&committeeid=331&areaid=1&oldscale=false&dimension=all&average=Y&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureEuuSelect?&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&committeeid=331&areaid=1&oldscale=false&dimension=all&average=Y&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureEuuSelect?&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&committeeid=325&areaid=1&oldscale=false&dimension=all&average=Y&n=true
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Generelt ses en tendens til, at vurderingen af ’Undervisningens form og indhold’ på FKB 2629 hænger lidt 
bagefter, når man ser på tværs af skolernes resultater og bidrager til at trække de samlede resultater ned. 

Tabel 3.3.2: Deltagertilfredshed i 2019 for FKB 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge, fordelt på 
skoler, point 

Antal be-
svarelser 

Skole Kursus-
udbytte 

Lærerens 
præstation 

Undervisningens 
form og indhold 

Uvægtet gns. 
på tværs 

n=antal 
kryds 

 
GNS GNS GNS GNS 

14476 SOSU Østjylland (280879) 9,1 9,2 8,9 9,1 

2723 Social- og Sundhedsskolen Fyn (461449) 9,0 9,1 8,6 8,9 

28323 Professionshøjskolen UC Syddanmark (561423) 8,8 8,9 8,4 8,7 

838 Randers Social- og Sundhedsskole (731409) 8,7 8,8 8,5 8,7 

2560 Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg (561415) 8,5 9,0 8,9 8,7 

5311 Professionshøjskolen VIA University College (791413) 8,2 9,1 8,8 8,6 

507 Social & SundhedsSkolen, Herning (657412) 8,4 8,7 8,0 8,4 

4792 Zealand Business College (280941) 8,5 8,4 8,0 8,4 

7854 SOSU H (280107) 8,3 8,4 8,0 8,2 

1402 Social- og Sundhedsskolen Syd (545406) 7,9 8,6 8,2 8,2 

1446 SOSU Nord (851452) 7,6 8,6 7,9 7,9 

U Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg (787409) U U U U 

U SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret (153408) U U U U 
 

Totalt gennemsnit 8,7 8,9 8,5 8,7 

Kilde: Vis Kvalitet, Undervisningsministeriets fælles redskab til evaluering af Arbejdsmarkedsuddannelserne, december 2020                       
Note: Opgørelsen er baseret på besvarelsen fra 8.938 deltagere. I Vis Kvalitet indgår SOSU H og SOSU C fortsat som separate enheder.  

I 2020 var der til og med 3. kvartal indhentet besvarelser fra 3512 deltagere, og den høje tilfredshed med 
deltagelse i uddannelserne på FKB-området fortsætter ind i 2020, da det totale gennemsnit for den sam-
lede tilfredshed i lighed med 2019 er på 8,7.   

Der er ingen registrerede kvalitetsdata for årene 2020 og 2019 for FEVU’s anden FKB som inkluderer 
børne- og ungeområdet: ’ Arbejde på klubområdet og i kulturhuse’ (FKB 2726).  

DELTAGERTILFREDSHED - SOCIALPSYKIATRI OG FYSISK/PSYKISK HANDICAP (FKB2223)  

På FKB-området ’Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap’ (FKB2223) ses en stor spredning i tilfredshe-
den, og viser, at der på nogle hold har været en lav tilfredshed, mens der på andre hold har været god til-
fredshed. Oplevelsen af tilfredshed på dette FKB-område er dermed generelt ikke så højt som på det al-
mene, pædagogiske område. Skolerne kan i et tilfælde med lav oplevet tilfredshed undersøge inden for 
hvilke spørgsmål, deltagerne særligt udtrykker at være tilfredse eller utilfredse. Data for 2020 ligger på 
samme niveau med et total gennemsnit på 8,3 point.  

https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchoolsQuestions?&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&areaid=1&competenceid=52&schoolid=1705&cs=false&oldscale=false&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchoolsQuestions?&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&areaid=1&competenceid=52&schoolid=619&cs=false&oldscale=false&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchoolsQuestions?&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&areaid=1&competenceid=52&schoolid=617&cs=false&oldscale=false&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchoolsQuestions?&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&areaid=1&competenceid=52&schoolid=801&cs=false&oldscale=false&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchoolsQuestions?&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&areaid=1&competenceid=52&schoolid=275&cs=false&oldscale=false&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchoolsQuestions?&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&areaid=1&competenceid=52&schoolid=622&cs=false&oldscale=false&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchoolsQuestions?&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&areaid=1&competenceid=52&schoolid=276&cs=false&oldscale=false&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchoolsQuestions?&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&areaid=1&competenceid=52&schoolid=1905&cs=false&oldscale=false&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchoolsQuestions?&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&areaid=1&competenceid=52&schoolid=909&cs=false&oldscale=false&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchoolsQuestions?&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&areaid=1&competenceid=52&schoolid=274&cs=false&oldscale=false&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchoolsQuestions?&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&areaid=1&competenceid=52&schoolid=282&cs=false&oldscale=false&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchoolsQuestions?&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&areaid=1&competenceid=52&schoolid=281&cs=false&oldscale=false&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchoolsQuestions?&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&areaid=1&competenceid=52&schoolid=618&cs=false&oldscale=false&n=true
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Tabel 3.3.3: Deltagertilfredshed - Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap (2223) fordelt på skoler 

Antal be-
svarelser 

Skole Kursusud-
bytte 

Lærerens præ-
station 

Undervisningens form 
og indhold 

Uvægtet gns. 
på tværs 

n=antal 
kryds 

 
GNS GNS GNS GNS 

7.001 Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg 
(561415) 

8,7 9,0 8,8 8,8 

2.670 Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-
Vejle-Horsens (607410) 

8,6 8,8 8,5 8,6 

2.788 Professionshøjskolen VIA University College 
(791413) 

8,0 9,1 8,6 8,4 

7.242 SOSU Nord (851452) 8,3 8,7 8,2 8,4 

2.941 Social- og Sundhedsskolen Fyn (461449) 8,3 8,9 8,3 8,4 

10.255 SOSU C Social- og Sundhedsuddannelses-
Centret (153408) 

8,3 8,5 8,3 8,3 

7661,0 Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-
Viborg (787409) 

8,2 8,6 8,2 8,3 

14.580 Zealand Business College (280941) 8,3 8,6 8,1 8,3 

520 SOSU Østjylland (280879) 7,7 8,9 8,1 8,1 

1.190 SOSU H (280107) 7,7 8,1 7,6 7,8 

4.130 Social & SundhedsSkolen, Herning (657412) 7,7 8,0 7,5 7,7 

886 Social- og Sundhedsskolen Syd (545406) 7,6 7,7 7,7 7,7 

429 Randers Social- og Sundhedsskole (731409) 5,7 5,1 5,6 5,5 

U SOSU Nykøbing F. (369409) U U U U 

U Professionshøjskolen UC Syddanmark 
(561423) 

U U U U 

 
Totalt gennemsnit 8,2 8,6 8,2 8,3 

Kilde: Vis Kvalitet, Undervisningsministeriets fælles redskab til evaluering af Arbejdsmarkedsuddannelserne, december 2020                      
Note: Opgørelsen er baseret på besvarelser fra 7973 deltagere. I Vis Kvalitet indgår SOSU H og SOSU C fortsat som separate enheder.  

De efterfølgende tabeller vil belyse oplevelsen af kvalitet på arbejdsmarkedsuddannelserne på ældre- og 
sundhedsområdet.  
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DELTAGERTILFREDSHED - PATIENTRELATERET SERVICE PÅ SYGEHUSENE (FKB 2688)  

Resultaterne afspejler først og fremmest en lav aktivitet på FKB-området, hvor der samlet var en aktivitet 
på 602 deltagere i 2019 (jf. figur 2.2.3). Tabellen giver dog indblik i på hvilke skoler, der har været gennem-
ført arbejdsmarkedsuddannelser for deltagere på sygehusområdet (med besvarelse af evalueringsskema). 
Observationerne er baseret på et lille antal deltagere, hvorfor de skal vurderes med stor forsigtighed.  

Tabel 3.3.4: Deltagertilfredshed - Patientrelateret service på sygehusene (2688) fordelt på skoler 

Antal be-
svarelser 

Skole Kursus-
udbytte 

Lærerens 
præstation 

Undervisningens 
form og indhold 

Uvægtet gns. 
på tværs 

n=antal 
kryds 

 
GNS GNS GNS GNS 

1966 SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret (153408) 8,5 8,6 8,4 8,5 

601 AMU-Fyn (461420) 8,0 8,7 7,8 8,1 

1149 SOSU Østjylland (280879) 7,6 8,1 7,3 7,7 

U Zealand Business College (280941) U U U U 
 

Totalt gennemsnit 8,1 8,5 8,0 8,2 

Kilde: Vis Kvalitet, Undervisningsministeriets fælles redskab til evaluering af Arbejdsmarkedsuddannelserne, december 2020                      
Note: Opgørelsen er baseret på besvarelser fra 503 deltagere. I Vis Kvalitet indgår SOSU H og SOSU C fortsat som separate enheder.  

DELTAGERTILFREDSHED - SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEOPGAVER I SYGEHUSVÆSENET (2272) 

For denne FKB på sygehusområdet indikeres ligeledes en lav aktivitet, hvor der samlet set var en aktivitet 
på 1.393 deltagere i 2019 (jf. figur 2.2.3). Tabellen giver dog indblik i på hvilke skoler, der har været gen-
nemført arbejdsmarkedsuddannelser for deltagere på sygehusområdet (med besvarelse af evaluerings-
skema). Observationerne er baseret på et lille antal deltagere, hvorfor de skal vurderes med stor forsigtig-
hed. 

Tabel 3.3.5: Deltagertilfredshed - Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet (FKB 2272), for-
delt på skoler                                                                                                                                                                                                                                           

Antal besva-
relser 

Skole Kursusud-
bytte 

Lærerens præ-
station 

Undervisningens form 
og indhold 

Uvægtet gns. på 
tværs 

n=antal 
kryds 

 
GNS GNS GNS GNS 

3.326 Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg 
(561415) 

9,2 9,2 9,0 9,1 

619 Social- og Sundhedsskolen Fyn (461449) 8,4 9,2 9,1 8,8 

718 Zealand Business College (280941) 8,6 8,8 8,4 8,6 

510 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 
(400405) 

8,1 9,0 8,6 8,5 

330 SOSU C Social- og Sundhedsuddannelses-
Centret (153408) 

7,9 9,2 9,0 8,5 

797 Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-
Viborg (787409) 

8,2 9,1 8,7 8,5 

385 SOSU Nord (851452) 7,9 9,1 8,4 8,4 

795 SOSU Østjylland (280879) 7,5 8,6 8,0 7,9 
 

Totalt gennemsnit 8,6 9,1 8,8 8,8 

Kilde: Vis Kvalitet, Undervisningsministeriets fælles redskab til evaluering af Arbejdsmarkedsuddannelserne, december 2020                         
Note: Opgørelsen er baseret på besvarelser fra 950 deltagere. I Vis Kvalitet indgår SOSU H og SOSU C fortsat som separate enheder.  

Det fremgår af tabel 3.3.5 at der er en generel høj tilfredshed med uddannelserne inden for FKB 2272. 
Nogle skoler har meget høje tilfredshedsprocenter. Der ses en spredning på bedømmelsen fra 7,9 til 9,1 i 
2019. 

https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchoolsQuestions?&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&areaid=1&competenceid=111&schoolid=618&cs=false&oldscale=false&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchoolsQuestions?&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&areaid=1&competenceid=111&schoolid=212&cs=false&oldscale=false&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchoolsQuestions?&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&areaid=1&competenceid=111&schoolid=1705&cs=false&oldscale=false&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchoolsQuestions?&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&areaid=1&competenceid=111&schoolid=1905&cs=false&oldscale=false&n=true
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchools?&Q=72.0&Q=73.0&Q=74.0&Q=75.0&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&areaid=1&competenceid=10206&cs=false&n=true&oldscale=false&average=Y&dimension=all&sortby=-3.0
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchools?&Q=72.0&Q=73.0&Q=74.0&Q=75.0&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&areaid=1&competenceid=10206&cs=false&n=true&oldscale=false&average=Y&dimension=all&sortby=-5.0
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchools?&Q=72.0&Q=73.0&Q=74.0&Q=75.0&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&areaid=1&competenceid=10206&cs=false&n=true&oldscale=false&average=Y&dimension=all&sortby=-5.0
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchools?&Q=72.0&Q=73.0&Q=74.0&Q=75.0&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&areaid=1&competenceid=10206&cs=false&n=true&oldscale=false&average=Y&dimension=all&sortby=-6.0
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchools?&Q=72.0&Q=73.0&Q=74.0&Q=75.0&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&areaid=1&competenceid=10206&cs=false&n=true&oldscale=false&average=Y&dimension=all&sortby=-6.0
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchools?&Q=72.0&Q=73.0&Q=74.0&Q=75.0&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&areaid=1&competenceid=10206&cs=false&n=true&oldscale=false&average=Y&dimension=all&sortby=-7.0
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchools?&Q=72.0&Q=73.0&Q=74.0&Q=75.0&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&areaid=1&competenceid=10206&cs=false&n=true&oldscale=false&average=Y&dimension=all&sortby=-7.0
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchools?&Q=72.0&Q=73.0&Q=74.0&Q=75.0&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&areaid=1&competenceid=10206&cs=false&n=true&oldscale=false&average=Y&dimension=all&sortby=-8.0
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchools?&Q=72.0&Q=73.0&Q=74.0&Q=75.0&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&areaid=1&competenceid=10206&cs=false&n=true&oldscale=false&average=Y&dimension=all&sortby=-8.0
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DELTAGERTILFREDSHED - ÆLDREPLEJE, SYGEPLEJE OG SUNDHED I KOMMUNALT REGI (FKB 2222) 

Der er en jævnt fordelt, god tilfredshed med arbejdsmarkedsuddannelserne inden for denne FKB. Det ses 
af resultaterne, at det især er lærerens præstation, der er med til at løfte den samlede tilfredshed. 

Tabel 3.3.6: Deltagertilfredshed - Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi (2222), fordelt 
på skoler 

Antal be-
svarelser 

Skole Kursusud-
bytte 

Lærerens præ-
station 

Undervisningens form 
og indhold 

Uvægtet gns. 
på tværs 

n=antal 
kryds 

 
GNS GNS GNS GNS 

4.919 SOSU C Social- og Sundhedsuddannelses-
Centret (153408) 

8,6 8,9 8,7 8,7 

17.230 SOSU Nord (851452) 8,6 9,0 8,5 8,7 

19.986 Social- og Sundhedsskolen Fyn (461449) 8,6 9,0 8,7 8,7 

208 College360 (280951) 8,4 9,3 8,4 8,6 

9.849 SOSU H (280107) 8,4 8,7 8,3 8,5 

3.126 SOSU Nykøbing F. (369409) 8,5 8,7 8,0 8,5 

5.669 Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-
Viborg (787409) 

8,4 8,6 8,4 8,5 

2.584 Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg 
(561415) 

8,4 8,8 8,5 8,5 

2.978 SOSU Østjylland (280879) 8,4 8,6 8,2 8,4 

9.524 Social- og Sundhedsskolen Syd (545406) 8,4 8,6 8,4 8,4 

942 Social & SundhedsSkolen, Herning (657412) 8,2 8,4 8,2 8,3 

8.246 Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-
Vejle-Horsens (607410) 

8,2 8,3 7,9 8,2 

5.485 Zealand Business College (280941) 8,1 8,5 8,1 8,2 

307 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 
(400405) 

7,6 8,8 8,2 8,1 

6.391 Randers Social- og Sundhedsskole (731409) 8,1 8,4 7,8 8,1 
 

Totalt gennemsnit 8,4 8,7 8,4 8,5 

Kilde: Vis Kvalitet, Undervisningsministeriets fælles redskab til evaluering af Arbejdsmarkedsuddannelserne, december 2020                         
Note: Opgørelsen er baseret på besvarelser fra 12.416 deltagere. I Vis Kvalitet indgår SOSU H og SOSU C fortsat som separate enheder.  

Der ses en spredning mellem skolerne, ift. hvor tilfredse deltagerne er. Det bemærkes, at udbyttet af ud-
dannelserne enkelte steder scorer lavt på trods af god lærerpræstation og en god vurdering af form og ind-
hold. Her kan skolerne anvende Vis Kvalitet til en nærmere analyse af resultaterne, ligesom det også er 
muligt at gennemføre mere specifikke analyser af tilfredsheden ned på enkeltuddannelsesniveau, fx inden 
for afgrænsede faglige temaer, der fra udvalgets side er særlig interesse i at få belyst tydeligere. 

 

https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchools?&Q=72.0&Q=73.0&Q=74.0&Q=75.0&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&areaid=1&competenceid=3185&cs=false&n=true&oldscale=false&average=Y&dimension=all&sortby=-1.0
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchools?&Q=72.0&Q=73.0&Q=74.0&Q=75.0&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&areaid=1&competenceid=3185&cs=false&n=true&oldscale=false&average=Y&dimension=all&sortby=-1.0
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchools?&Q=72.0&Q=73.0&Q=74.0&Q=75.0&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&areaid=1&competenceid=3185&cs=false&n=true&oldscale=false&average=Y&dimension=all&sortby=-3.0
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchools?&Q=72.0&Q=73.0&Q=74.0&Q=75.0&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&areaid=1&competenceid=3185&cs=false&n=true&oldscale=false&average=Y&dimension=all&sortby=-5.0
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchools?&Q=72.0&Q=73.0&Q=74.0&Q=75.0&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&areaid=1&competenceid=3185&cs=false&n=true&oldscale=false&average=Y&dimension=all&sortby=-5.0
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchools?&Q=72.0&Q=73.0&Q=74.0&Q=75.0&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&areaid=1&competenceid=3185&cs=false&n=true&oldscale=false&average=Y&dimension=all&sortby=-6.0
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchools?&Q=72.0&Q=73.0&Q=74.0&Q=75.0&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&areaid=1&competenceid=3185&cs=false&n=true&oldscale=false&average=Y&dimension=all&sortby=-6.0
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchools?&Q=72.0&Q=73.0&Q=74.0&Q=75.0&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&areaid=1&competenceid=3185&cs=false&n=true&oldscale=false&average=Y&dimension=all&sortby=-7.0
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchools?&Q=72.0&Q=73.0&Q=74.0&Q=75.0&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&areaid=1&competenceid=3185&cs=false&n=true&oldscale=false&average=Y&dimension=all&sortby=-7.0
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchools?&Q=72.0&Q=73.0&Q=74.0&Q=75.0&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&areaid=1&competenceid=3185&cs=false&n=true&oldscale=false&average=Y&dimension=all&sortby=-8.0
https://www.viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureCompetencesSchools?&Q=72.0&Q=73.0&Q=74.0&Q=75.0&Q=76.0&Q=77.0&Q=78.0&Q=79.0&Q=80.0&Q=81.0&Q=82.0&areaid=1&competenceid=3185&cs=false&n=true&oldscale=false&average=Y&dimension=all&sortby=-8.0
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