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Frafald på Grundforløb
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Frafald på Grundforløb - Uddannelse

Forstørret udsnit
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Frafald på Hovedforløb - Uddannelse 
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Frafald fra uddannelsesstart 

til evt. hovedforløb 
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Frafald i overgangen GF1 til GF2 - Uddannelse

Sosu-skoler
sammenlignings
tal
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Frafald i overgangen GF2 til Hovedforløb

Sosu-skoler
sammenligningstal
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Socioøkonomisk reference

Den socioøkonomiske reference kan lidt forsimplet forstås som ”Det forventede frafald, når der er taget højde for 
elevernes baggrund”. Det er et statistisk udtryk for, hvor mange elever på landsplan, med samme baggrundsforhold 
som det pågældende uddannelsessteds elever, der er faldet fra. 

’Socioøkonomisk’ refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens ’reference’ fortæller, at tallet kan 
bruges som et sammenligningsgrundlag for uddannelsesstedets faktiske frafald. Ved at sammenligne den 
socioøkonomiske reference med uddannelsesstedets faktiske frafald, kan man dermed få et billede af, om 
uddannelsesstedets elever har et mindre frafald, et højere frafald eller frafaldet er på niveau med elever på landsplan  

med samme baggrundsforhold.
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Beskæftigelsesfrekvens - Uddannelse

Beskæftigelsesfrekvenser 
Beskæftigelsesfrekvenser bruges som parameter for at måle, hvor relevante erhvervsuddannelserne 
er i forhold til arbejdsmarkedets behov. De bruges også som indikator til at måle beskæftigelsen for 
nyuddannede jf. klare mål 3 i erhvervsuddannelsesreformen. Frekvenserne opgøres pr. uddannelse 
og institution. 
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RESULTATVURDERING

Den løbende informationsindsamling sikrer, at skolen dokumenterer sine resultater herunder 
skolens indsats for at øge gennemførelsen. 
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Resultatvurdering: Frafald på grundforløb på hele SOSU H 
Resultatvurdering: Frafald i overgangen mellem grundforløb 2   
og hovedforløb
Resultatvurdering: Frafald på hovedforløb på hele SOSU H
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Resultatvurdering: Frafald på grundforløbet på hele SOSU H 

Resultatområde Resultatvurdering Datafra løbende 
informationsindsamling

Frafald fordelt på 
institutionsniveau

På skoleniveau er der et *fald i frafaldet fra 2019-2021 på grundforløbet på SOSU H (andelen var 10 % i 
2019 og 8.7 % i 2021). 
*Tallene er ikke helt sammenlignelige i perioden, men resultatet giver en indikation på udviklingen i frafaldet

Se side 4

Frafald fordelt på 
uddannelsesniveau

Frafaldsandelen på social- og sundhedsassistent/GF2, hvor (10 %) har afbrudt uden omvalg, efterfulgt af 
social- og sundhedshjælper/GF2 (7,3 %) og Pædagogisk assistentuddannelse (5,0 %).

På Grundforløb plus har 16,1 %  af eleverne afbrudt uden omvalg.

Side 5

Frafald i overgangen GF1 til 
GF2

Brøndby: 4,8 % af GF1 eleverne afbrød i overgangen til GF2

Gladsaxe:  Ingen info i uddannelsesstatistikken om afbrud i overgangen

Helsingør: Ingen info i uddannelsesstatistikken om afbrud i overgangen

Hillerød: 8,5 % af GF1 eleverne afbrød i overgangen til Gf2

København: 11,7 % af GF1 eleverne afbrød i overgangen til GF2

Side 8

Samlet vurdering 
af frafaldet på 
grundforløbet på 
SOSU H

På grundforløbet faldt procentvis færre elever fra i 2019 (10 %) sammenlignet med 2021 (8,7 %).

Flest elever faldt fra på grundforløb plus, efterfulgt af frafald på GF2 mod social- og sundhedsassistent. 
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Resultatvurdering: Frafald i overgangen fra grundforløb 2 til hovedforløb

Resultatet af overgangsfrekvens mellem grundforløb 2 (GF2) og hovedforløb var genstand for SOSU H’s selvevaluering 2020-21                                                                                                           

Resultatområde Resultatvurdering Datafra løbende 
informations-indsamling

Tema for 
opfølgningsplan 2020-
2021

Frafaldet i overgangen mellem GF2 og hovedforløb i 2020 (nyeste data i Uddannelsesstatistik.dk):

36,9 % af eleverne på Pædagogisk assistentuddannelse/Gf2 var ikke i gang med et hovedforløb efter afsluttet 
GF2. På landsplan var 38,1 % af pæd. assistentelever/GF2 ikke i gang med et hovedforløb.

22,8 % af eleverne på Social- og sundhedsassistentuddannelsen/Gf2 var ikke i gang med et hovedforløb efter 
afsluttet GF2. På landsplan var 23,7 % af sosu-assistentelever/GF2 ikke i gang med et hovedforløb.

27,5 % af eleverne på Social- og sundhedshjælperuddannelsen/Gf2 var ikke i gang med et hovedforløb efter 
afsluttet GF2. På landsplan var 23,9 % af sosu-hjælperelever/GF2 ikke i gang med et hovedforløb.

Se side 9
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Resultatvurdering: Frafald på hovedforløbet på hele SOSU H 

Resultatområde Resultatvurdering Datafra løbende 
informationsindsamling

Frafald på 
institutions-
niveau

Der er et fald i frafaldet fra 13,6 % i 2019 til 10,6 % i 2021. 

Frafaldsandelen er størst for social- og sundhedshjælperuddannelsen med 12,7% af eleverne der faldt fra.
Frafaldsantallet for social- og sundhedsassistentuddannelsen er 11,9 % af eleverne der faldt fra.
For den pædagogiske assistentuddannelse er ingen elever registreret som frafaldet.

Se side 6

Side 6




