
Informationsindsamling 2021 
SOSU H
Skolens resultater af den løbende 

informationsindsamling ift. 4 Klare Mål                           
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I materialet præsenteres data for de centrale indikatorer for de fire klare mål . 

Fire Klare mål: eud-reform 2015

Side 3-4 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Side 5-23 Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.

Side 24-29 Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.

Side 30 Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.

Side 32 Resultatvurdering: af udvalgte områder samt beskrivelse af indsatser for øget gennemførelse.
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Præsentation af skolens resultater 
fra den løbende informationsindsamling



Mål 1: Flere skal søge SOSU H
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Mål 1: Flere skal søge SOSU H
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Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
Frafald på Grundforløb

 Afbrud (uden 
omvalg) 3 
måneder 
efter start på 
grundforløbet 
i perioden 
2013 - 2019 

 

 

 

 


				

				Afbrud (uden omvalg) 3 måneder efter start på grundforløbet i perioden 2013 - 2019
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Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse

Frafald på Grundforløb - Uddannelse

Status 3 måneder efter start på grundforløbet i 2019 fordelt på uddannelse
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Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse

Frafald på Grundforløb - Elevtype

Status 3 måneder efter start på grundforløbet i 2019 fordelt på institution og 
elevtypegruppering
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Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
Frafald på Grundforløb - Alder

Status 3 måneder efter start på grundforløbet i 2019 fordelt på institution, 
alder og uddannelse
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Frafald på Hovedforløb  

Afbrud (uden omvalg) 3 måneder efter start på hovedforløbet i perioden 2013 -
2019
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Frafald på Hovedforløb - Uddannelse 

Status 3 måneder efter start på hovedforløbet i 2019 fordelt på uddannelse
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Frafald på Hovedforløb - Elevtype 

Status 3 måneder efter start på hovedforløbet i 2019 fordelt på institution og 
elevtype
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Frafald på Hovedforløb - Alder 

Status 3 måneder efter start på hovedforløbet i 2019 fordelt på institution, 
alder og uddannelse
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Frafald fra 
uddannelsesstar
t til evt. 
hovedforløb 

Frafald fra uddannelsesstart til evt. hovedforløb, status, 3 måneder, 2016-2018
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Frafald fra uddannelsesstart til evt. hovedforløb 

Frafald fra uddannelsesstart til evt. hovedforløb, status, 3 måneder, 2016-2018

Frafald fra uddannelsesstart til evt. hovedforløb, status, 3 måneder, 2018
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Frafald fra uddannelsesstart til evt. hovedforløb - Uddannelse 

Frafald fra uddannelsesstart til evt. 
hovedforløb, status, 3 måneder, fordelt 
efter uddannelse, 2018
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Frafald fra uddannelsesstart til evt. hovedforløb – Alder og herkomst 

Frafald fra uddannelsesstart til evt. hovedforløb, status, 3 måneder, fordelt 
efter herkomst og institution, 2018
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Frafald i overgangen GF1 til GF2 - Uddannelse
Frafald i overgang mellem grundforløbets 1. og 2. del 1. måned efter 
gennemførelse af 1. del, fordelt efter institution og fra uddannelse, 2020
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Frafald i overgangen GF1 til GF2

Frafald i overgang mellem grundforløbets 1. og 2. del 1. måned efter 
gennemførelse af 1. del, fordelt efter institution og fra uddannelse, 2020
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Frafald i overgangen GF1 til GF2 - Uddannelse

Overgang mellem grundforløbets 1. og 2. del 1. måned efter gennmeførelse af 
1. del, fordelt efter fra og til uddannelse samt institution, 2020
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Frafald i overgangen GF2 til Hovedforløb
Frafald i overgang mellem grundforløb og hovedforløb 3 måneder efter 
gennemførelse af grundforløbet  2017, 2018, 2019
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Frafald i overgangen GF2 til Hovedforløb

Frafald i overgang mellem grundforløb og hovedforløb 3 måneder efter 
gennemførelse af grundforløbet, fordelt efter fra uddannelse og institution, 
2019
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Frafald i overgangen GF2 til Hovedforløb – Elevtype og alder

Frafald i overgang mellem grundforløb og hovedforløb 3 måneder efter 
gennemførelse af grundforløbet, fordelt efter institution, fra uddannelse og elevtype, 
2019

Frafald i overgang mellem grundforløb og hovedforløb 3 måneder efter 
gennemførelse af grundforløbet, fordelt efter institution, fra uddannelse og alder, 
2019
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Frafald i overgangen GF2 til Hovedforløb - Herkomst

Frafald i overgang mellem grundforløb og hovedforløb 3 måneder efter 
gennemførelse af grundforløbet, fordelt efter institution, fra uddannelse og 
herkomst, 2019
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Mål 3: Alle skal blive så dygtige de kan
Beskæftigelsesfrekvens - uddannelse
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Mål 3: Alle skal blive så dygtige de kan
Beskæftigelsesfrekvens - Alder
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Mål 3: Alle skal blive så dygtige de kan
Talentspor

Tilgang til talentspor, andele.
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Mål 3: Alle skal blive så dygtige de kan
Talentspor

Tilgang til talentspor pr. institution og afdeling, kalenderår
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Mål 3: Alle skal blive så dygtige de kan
EUX
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Mål 3: Alle skal blive så dygtige de kan
EUX

Tilgang til EUX andele. Tilgang til EUX pr. uddannelse, kalenderår
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Mål 4: Elevtrivsel 2020 
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Mål 4: Virksomhedstilfredshed 2020



RESULTATVURDERING

Den løbende informationsindsamling sikrer, at skolen dokumenterer sine resultater herunder 
skolens indsats for at øge gennemførelsen. Endvidere er informationsindsamlingen 
udgangspunkt for valg af tema til skolens selvevaluering 2020-2021.
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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 2018-2019 på grundforløbet på SOSU H (andelen var 10,5 % i 
2018 og 10,0% i 2019). Frafaldsantallet var 184 elever i 2019. 

Se side 5

Frafald fordelt på 
uddannelsesniveau

Frafald på elevtype

33 elever er frafaldet på GF1. 18 elever er frafaldet på GF2 / PAU. 47 elever er frafaldet på GF2 / Hjælper.
86 elever er faldet fra på GF2 / Assistent. 

68 elever med EU9+ faldt fra. 
47 elever med EUV3 faldt fra.
36 elever med EU9 faldt fra.
33 elever med EUV2 faldt fra.
8 elever med EUX faldt fra.

Side 6

Frafald i overgangen GF1 til 
GF2

Brøndby: 87,3 % (65 elever) overgik til GF2. 9 elever overgik ikke.
Frederikssund: 100 % (5 elever) overgik til GF2. 
Gladsaxe: 78,9 % (15 elever) overgik til GF2. 4 overgik ikke. 
Helsingør: 66,7 % (4 elever). Ingen info i uddannelsesstatistikken om elever der ikke overgik.
Hillerød: 93,6 % (44 elever). 3 elever overgik ikke.
København: 89,5 % (77 elever). 7 elever overgik ikke.

Side 17

Samlet vurdering 
af frafaldet på 
grundforløbet på 
SOSU H

På grundforløbet faldt procentvis færre elever fra i 2019 (10 %) sammenlignet med 2018 (10,5%).

Flest elever faldt fra på GF2 mod social- og sundhedsassistent. Flest elever faldt fra med elevtypen EU9+. 
Dvs. elever under 25 år, som påbegynder uddannelsen senere end august måned året efter at de har 
afsluttet deres undervisningspligt eller har afsluttet undervisningen i 10. klasse. Denne type elever kan 
kun få 2. del af grundforløbet.
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Resultatvurdering: Frafald i overgangen fra grundforløb 2 til hovedforløb
Resultatet af overgangsfrekvens mellem grundforløb 2 (GF2) og hovedforløb er gjort til genstand for SOSU H’s selvevaluering 2020                                                                                                                         

Resultatområde Resultatvurdering Datafra løbende 
informations-indsamling

Tema for 
opfølgningsplan 2020

Frafaldet i overgangen mellem GF2 og hovedforløb i 2019:

Data viser, at en del af skolens GF2 elever ikke overgår til et hovedforløb. 75,4 % (991 elever) af GF2-eleverne 
opnåede en uddannelsesaftale i 2019, mens 20 % (263 elever) ikke var i gang med et hovedforløb i 2019. 4,6 % 
(60 elever) som startede på et hovedforløb, men som faldt fra.                                                                                              
I alt 24,6 % af eleverne var ikke i gang med hovedforløb efter GF2 i 2019.  

Se side 20

Supplerende data 
vedr. uddannelse og 
elevtype

78,2 % af eleverne fra GF2 mod pæd. ass. uddannelse opnår en udd.aftale, mens 21,8 % % ikke får en aftale
71,8 % af eleverne fra GF2 mod sosu-ass. opnår en udd.aftale, mens 28,2 % ikke får en aftale
80,3 % af eleverne fra GF2 mod sosu-hjælper opnår en udd.aftale, mens 19,7 % ikke får en aftale 

Flest elever (hhv. 100 %, 95,8 %, 88,9 %) med talentspor (EUV2T, EU9+T, EUV3T) opnår en uddannelsesaftale, 
mens færrest elever (67,5 %) med elevtypen (EU9) opnår en aftale.

Dvs. at talentsporselever, hvis undervisning foregår på højere niveauer, herunder voksne elever over 25 år med 
relevant erhvervserfaring er de elever som overgår til hovedforløbet i størst omfang.                                        
Data viser også, at unge elever direkte fra 9. og 10. klassetrin i lavest omfang overgår til hovedforløbet.

Side 21

Side 22

Typer af forklaringer på 
lav overgangsfrekvens

Analyse følger….
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Resultatvurdering: Frafald på hovedforløbet på hele SOSU H 

Resultatområde Resultatvurdering Datafra løbende 
informationsindsamling

Frafald på 
institutions-
niveau

Elevtype og 
frafald
Alder og frafald

Der er et fald i frafaldet fra 13,9 % (256 elever) i 2018 til 13,6 % (234 elever) i 2019. Dvs. en ændring på 0,3 pct.

Frafaldsantallet er størst for social- og sundhedsassistentuddannelsen med 181 elever (18 %) der faldt fra i 2019.
Frafaldsantallet for social- og sundhedshjælperuddannelsen er 48 elever (9,5 %) der faldt fra i 2019.
Frafaldsantallet for den pædagogiske assistentuddannelse er 5 elever (2,6 %) der faldt fra i 2019.

Flest elever faldt fra hovedforløbet med elevtypen EUV2 (123 elever), efterfulgt af elevtypen EU9+ (65 elever). 

Flest elever faldt fra i aldersgruppen 25+ år (125 elever), efterfulgt 
af aldersgruppen 20-24 år (31 elever). I begge aldersgrupper faldt eleverne på social-og 
sundhedsassistentuddannelsen.

Se side 9

Side 10

Side 11 

Side 12 

Samlet vurdering af 
frafald på 
hovedforløbet på 
SOSU H

Analyse følger…
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