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Indledning 
På SOSU Nykøbing udvikler vi løbende ledelsesinformation og informationen til bestyrelsen. Denne kvartalsrapport er et udtryk for ønsket om at 

samle så meget som muligt af informationen til bestyrelsen i én rapport, der har til hensigt at afdække hvorledes SOSU Nykøbing har performet i det 

forgangne kvartal.  

Den overordnede ramme for kvartalsrapporten er de klare mål fra erhvervsskolereformen, der trådte i kraft pr. 1/8 2015.  

 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse 

 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse 

 Eleverne skal udfordres så de bliver så dygtige som de kan 

 Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes 

Det er ikke i hver kvartalsrapport at der er nyt under hvert mål hvorfor de udgår, samtidig kan der optræde emner, som vi finder kan være relevant 

for skolens bestyrelse.  
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Flere skal vælge en erhvervsuddannelse 
I erhvervsskolereformen indgår målet om at mindst 25 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte (eller inden for et år) efter 9. eller 10. klasse i 

2020. Andelen skal op på mindst 30 pct. i 2025.  

Det er altid spændende at se når ansøgningerne til GF 1 begynder at dukke op i optagelse.dk, medio maj har vi modtaget følgende antal ansøgninger:   

Uddannelsessted Antal 

Nykøbing  79 

Vordingborg  8 

Kilde: EASY A - antallet er et udtryk for 1. prioritetsansøgninger pr. 24.5.19 

Antallet af ansøgere skal dog ikke forveksles med antallet af optagne. Der kan stadigvæk tilgå elever til holdende ligesom der, afhængig af ansøgernes 

afsluttende gennemsnitlige karakterer, kan være nogle der skal til optagelsesprøve før en evt. opstart på uddannelsen eller som skal henvises til FGU. 

Det skal tilføjes til de 8 ansøger i Vordingborg, at de 3 af dem har trukket deres ansøgning. Det lave antal ansøgninger i Vordingborg har betydet at vi 

har set os nødsaget til ikke at gennemføre et GF1 hold i Vordingborg i år. Inden beslutningen blev truffet har vi afsøgt mulighederne for at få flere 

ansøgninger på den korte bane. På nuværende tidspunkt, hvor beslutningen er truffet, arbejder vi på igen i 2020 at kunne gennemføre GF1 i 

Vordingborg. 

Ministeriet offentliggør hvert år et tal pr. institution for antallet af ansøgninger, der officielt skal beskrive optaget for det kommende år, og altså 

ministeriets egentlige mål for Erhvervsskolereformens Mål 1.  

2016 2017 2018 2019 

65 63 72 73 

Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk - tallene repræsenterer en skæringsdato på 1. prioritetsansøgninger i optagelse.dk marts i året.  

http://www.uddannelsesstatistik.dk/
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Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse 
I erhvervsskolereformen optræder ønsket om at fuldførelsen blandt elever på erhvervsskolerne skal stige fra 52 % til mindst 67% i 2025. Indikatorerne 

som skal indikere om vi er på rette vej er fuldførelsesprocenten, frafald på Grundforløb 1, Grundforløb 2 samt Hovedforløb (SSH, SSA og PA) og 

overgangen mellem grundforløb og hovedforløb.  

 
 
Q 1- Afsluttede grundforløb        
        

Hold 

Startantal Antal 
gennemførte 

I procent Videre på GF 2 I procent2 Videre på 
hoverforløb 

I procent3 

GF1 august 18, hold 1 22 15 68 14 93     

GF 1 august 18, hold 2 22 17 77 12 71     

GF 1 august 18, hold 3 21 17 81 13 76     

GF1 august 18, Vordingborg 18 14 78 11 79     

          

GF2 SSH/SSA september 18 hold 1 32 25 78     17 68 

GF2 SSH/SSA september 18 hold 2 30 24 80     14 58 

GF2 SSH/SSA september 18 hold 3 31 23 74     12 52 

GF2 SSH/SSA september 18 hold 4 29 22 76     11 50 

GF2 SSH/SSA september18 hold 
Vordingborg 26 20 77     8 40 

GF2 PA september 18  30 24 80     19 79 

GF i alt (Q1 2019) 261 201 77 50 79,74089636 81 58 

GF i alt (Q1 2018) 215 167 78% 42 76% 85 76% 

Kilde: Data stammer fra den løbende månedlige opgørelser af frafald og gennemførelsesprocenter. *Procenten er taget af antal gennemførte.  

**Medtager kun elever der fortsætter på hovedforløb på SOSU Nykøbing Falster ej ZBC.  
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Q1 - Afsluttede Hovedforløb 

           

             
Hold   Startantal Slutantal I procent        

SSH Januar 18   35 21 60%  3  elever afsluttede uddannelse i Q4, de er ikke talt med her 

SSA januar merit 17   26 13 50%  5 elever afslutter i Q2    
Afsluttede hold hovedforløb i alt 61 34 56%        

             
 

Kilde: Data stammer fra den løbende månedlige opgørelser af frafald og gennemførelsesprocenter. Der er under uddannelsens forløb ofte stor 

udskiftning på holdene, det er derfor ikke nødvendigvis de samme elever som starter på holdet der færdiggør deres uddannelse på samme hold.  
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Q1 - Aktive hold Grundforløb  

    

      
Hold   Startantal Antal pr. 15.03.19 I procent 

      
GF2 su januar 19 kl. 1 35 31 89% 

GF2 su januar 19 kl. 2 51 46 90% 

GF2 su januar 19 kl. 3 35 33 94% 

GF2 su januar 19 Vordingborg 25 26 104% 

GF2 PA januar 19   35 34 97% 

Samlet aktive grundforløb 181 170 94% 
 

Kilde: Data stammer fra den løbende månedlige opgørelser af frafald og gennemførelsesprocenter.   
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Q1 - Aktive hold Hovedforløb 

   Startantal Antal pr. 15.03.19 I procent  
SSH juli 18  45 42 93  
SSH feb 19 hold1  17 20 118  
SSH feb 19 hold 2  19 18 95  
SSA januar 17 ordinær 29 30 103  
SSA august 17 ordinær 31 18 58  
SSA november 17 merit 40 34 85  
SSA februar 18 ordinær 36 21 58  
SSA maj 18 merit  31 28 90  
SSA juli 18 ordinær  35 28 80  
SSA  september 19 merit 28 23 82  
SSA februar 19 hold 1 20 19 95  
SSA februar 19 hold x 22 22 100  
PA januar 17  20 18 90 * 

PA august 17  30 23 77 * 

PA januar 18  28 18 64 * 

PA aug 18   30 26 87 * 

PA februar 19  25 25 100  
Samlet aktive hold hovedforløb: 486 413 85  

 

Kilde: Data stammer fra den løbende månedlige opgørelser af frafald og gennemførelsesprocenten. Der vil optræde hold hvor nogle af eleverne har 

gennemført uddannelsen, men der er forskellige slutdatoer pga. elevtypen. De vil – når hele forløbet er afsluttet - optræde samlet som hold.  

*Ændring fra første oversigt  

 


