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1. Aktivitetsudviklingen vedr. ordinære elever 
 
 
Det første kvartal viser, at skolerne i forhold til samme kvartal 2013 under ét har haft en 
meraktivitet på 5,1 % svarende til 108 årselever.  
 
Her skal dog tages påskens tidsmæssige placering i betragtning. Sidste år faldt påsken i 1. 
kvartal, men den i år og i 2012 faldt i 2. kvartal.  
 
Som det kan man ved at sammenligne med tallene i de to første kvartaler af de 2 foregående 
år (de med gult markerede tal er kvartalerne uden påskedage) se udviklingen fra år til år.  
 
Ser man på den samlede aktivitet i det første halvår, var den i 2012 på 4.103 årselever, mens 
den i 2013 faldt til 3.887 årselever, altså 217 færre årselever svarende til 5 % nedgang, idet 
det samtidig skal erindres, at der i 2013 kom 3 nye skoler til.  
 
Det skal naturligvis blive interessant at se den samlede aktivitetsudvikling for første halvår 
2014, når den foreligger til sommer.  
 
 
 

  2012 2013 2014 Absolut I 
procent 

1. kvartal 2116 1878 1986 108 5,1 
2. kvartal 1987 2009       
3. kvartal 1567 1547       
4. kvartal 1941 1941       
I ALT 7611 7374       

 
 
 



Nærmere analyse af de enkelte skolers aktivitet i 1. kvartal sammenholdt med 1. kvartal sidste 
år viser, at 30 af skolerne (svarende til 37 %) har haft tilbagegang, mens 2 skoler har status 
quo. Resten af skolerne – i alt 50 skoler (svarende til 61 %) har haft øget aktivitet. 
 
Aktivitetsudviklingen fordeler sig på de i alt 82 produktionsskolerne, således som det er 
anført i den følgende oversigt: 
 
 

Kategori Omfang Antal 
Tilbagegang 0-5% 3 
Tilbagegang 5-10% 10 
Tilbagegang 10-15% 12 
Tilbagegang 15-20% 2 
Tilbagegang 20-30% 3 

Hverken tilbage- eller fremgang 0% 2 
Fremgang 0-10% 23 
Fremgang 10-20% 8 
Fremgang 20-30 % 10 
Fremgang Over 30 % 9 

 
 
 

2. Aktivitetsudviklingen vedr. EGU  
 

 
 
*) Tallene for 2014 er alene for første kvartal. 
 
De 217 starttilskud i 1. kvartal 2014 udgør ca. 28 % af de samlede starttilskud i 2013. 
De 70 sluttilskud i 1. kvartal 2014 udgør ca. 23 % af de samlede sluttilskud i 2013. 
De 52 tilskud v/ afbrydelse til anden uddannelse i 1. kvartal 2014 udgør ca. 32 % af de samlede 
tilsvarende tilskud i 2013. 
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