
 
 

 

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 
1. halvår 2018 

 
1. Aktivitetsudviklingen vedr. ordinære (ikke-aktiverede) årselever 
2. Aktivitetsudviklingen vedr. EGU 

 
 

1. Aktivitetsudviklingen vedr. ordinære elever 
 
Resultatet for 2. kvartal 2018 for de 80 produktionsskoler viser fortsat en markant nedgang i aktivitet. 
Nedgangen er på ca. 14% i forhold til samme kvartal 2017. Dog er nedgangen i aktivitet ikke så høj, som i 
første kvartal.  
 
Mange forhold påvirker elevoptaget - fx lokale forhold og højkonjunktur1. Dog må nedgangen fortsat også 
tilskrives nedsættelsen af skoleydelsen (og dens senere justering) og usikkerhed i forbindelse med 
produktionsskolernes snarlige overgang til den Forberedende Grunduddannelse, som har sin opstart 1. 
august 2019. 
 
De nøjagtige tal fremgår af tabellen nedenfor. 
 

      Forskel 2017-2018 

Kolonne1 2014 2015 2016 2017 2018 Absolut I procent 

1. kvartal 1986 1959 1849 1944 1363 -581 -29,9 

2. kvartal 1996 1970 2031 1678  1451  -227  -13,5 

3. kvartal 1592 1573 1506 1207       

4. kvartal 1892 1905 1870 1409       

I ALT 7466 7407 7256 6238       
                Kilde: Tal modtaget fra Undervisningsministeriet. 

 
Nærmere analyse af de enkelte skolers aktivitet i 2. kvartal viser, at 55 skoler havde større eller mindre 
tilbagegang i årselevtallet (op til 50%) opmålt mod 2. kvartal 2017, mens 25 skoler havde fremgang i 
omfang fra 0,4 til 29%. Det er især en håndfuld små skoler, som kæmper for et bæredygtigt elevantal. 
 

                                                             
1 På trods af højkonjunktur er der dog stadig ca. 25.000 unge mellem 16-24 år på Uddannelseshjælp (kilde: Jobindsats) 



Ser man på det samlede resultat af 1. halvår 2018, er aktivitetsnedgangen lig med en nedgang på 808 
årselever. Det er procentvis en nedgang på 22,3% sammenlignet med 1. halvår 2017, som i forvejen også 
viste et fald i Årselever i forhold til samme periode i 2016 (227 ÅE/6% nedgang).  
 
Hvad angår udviklingen i aktiviteten på de enkelte produktionsskoler, er det ikke mindre end 92,5% af 
skolerne, der har måttet registrere fald i deres aktivitet i 1. halvår (74 skoler). 
 
52 af skolerne (65%) har haft en nedgang på mere end 15% i 1. halvår 2018 ift. 1. halvår 2017.  
 
 
 

2. Aktivitetsudviklingen vedr. EGU  
 

  2014 2015 2016 2017 1kv.2018* 

Antal starttilskud 813 782 813 851 367 

Antal sluttilskud 307 306 289 283 121 

Antal tilskud ved afbrud til anden udd. 177 197 127 159 61 
          *) Tallene for 2018 er alene for første halvår. 

 
Til sammenligning var der i 1. halvår 2017 indberettet følgende til undervisningsministeriet: 
 

 395 starttilskud 

 119 sluttilskud 

 46 afbrudte forløb på grund af overgang til anden uddannelse 
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