Indgåede aftaler på Individuel EUD frem til og med
januar 2009
Af Thomas Quaade

Resumé: Der er indtil udgangen af januar 2009 indgået 61 individuelle uddannelsesaftaler, primært indenfor det Merkantile område og Krop og stil. Aftalerne
er hovedsageligt indgået af kvinder, aldersgruppen 20-24 år og personer bosiddende på Sjælland.

Det er formålet med notatet at give en kort kvantitativ beskrivelse af hvem der
har benyttet individuelle aftaler (IUD-aftaler) fra indførelsen af denne type aftaler og frem til og med januar 2009. Opgørelserne er baseret på den månedlige
praktikpladsstatistik opgjort medio februar 2009.

Indgåede aftaler
Tabel 1 giver en oversigt over antallet af indgåede aftaler fordelt på alle aftaletyper tilsammen i perioden 2007-2009. Bemærk, at der i 2007 kun blev indgået
aftaler i juli og september, mens det i 2009 kun har været muligt at opgøre for
januar måned.

De individuelle EUD-uddannelsesaftaler udgør i hele perioden 2003-2008 mellem 0,0 % og 0,2 % af alle aftaler, med maksimum i januar 2009. Der er i alt
indgået 61 aftaler i hele perioden, hvilket begrænser mulighederne for yderligere
opdelinger i det følgende. Der er i det følgende ikke skelnet mellem de enkelte år
for indgåelserne af aftalerne.

Tabel 1. Oversigt over indgåede aftaler 2007-2008, individuelle erhvervsuddannelser.

Alle aftaler, antal
Individuelle EUD, antal
Individuelle EUD, andel i pct.

2007

2008

2009

36894

33633

2496

10

46

5

0

0,1

0,2

Kilde: UNI-C Statistik & Analyse. Udtrækstidspunkt medio februar 2009.
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IUD-aftalerne er hidtil i langt overvejende grad blevet indgået indenfor det Merkantile område (44 %) og Krop og stil (34 %), hvilket fremgår af tabel 2. Hovedparten af IUD-aftalerne er indgået af kvinder (84 %) og aldersgruppen 20-24
år udgør med 62 % den største aldersgruppe. Elever med bopæl i Region Hovedstaden og Region Sjælland udgør tilsammen 78 % af IUD-eleverne.
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I en sammenligning af IUD-aftalerne med alle uddannelsesaftaler tilsammen
(Tabel 2) er kvinder, de 20-24-årige, sjællændere og indgangene Merkantil og
Krop og stil stærkere repræsenteret blandt elever der har opnået en IUD-aftale
end blandt alle elever med uddannelsesaftaler i 2008.

Tabel 2. Karakteristika for alle indgåede individuelle uddannelsesaftaler juli 2007
til januar 2009 og alle uddannelsesaftaler 2008.
IUD-aftaler

Alle aftaler 2008

61

33632

I alt

Mænd

16

62

Kvinder

84

38

Indv./ efterk.

16

8

Danske

84

92

-19 år

31

45

20-24 år

62

31

25- år

7

25

Dyr, planter og natur

-

5

Produktion og udvikling

8

9

Strøm, styring og it

-

8

Bil, fly og andre transportmidler

-

7

Bygge og anlæg

-

18

Transport og logistik

11

4

Merkantil

44

30

Medieproduktion

-

2

Mad til mennesker

-

11

Sundhed, omsorg og pædagogik

-

2

Krop og stil

34

4

-

2

Hovedstaden

57

24

Sjælland

21

15

Jylland og Fyn

15

60

Uoplyst/ukendt

7

2

Bygnings- og brugerservice

Kilde: UNI-C Statistik & Analyse. Udtrækstidspunkt medio februar 2009.
Note: Der er blevet udbudt en revideret landbrugsuddannelse fra 1. juli 2008 i indgangen Dyr, planter og natur. Den
reviderede uddannelse omfatter den hidtidige uddannelse til faglært landmand som før 1. juli 2008 lå uden for erhvervsuddannelsesloven, hvilket får betydning for sammenligninger mellem 2007 og 2008.
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Metode
Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af udtræk fra erhvervsskolernes registreringssystemer EASY-A og EASY-P. Registeret opdateres løbende,
hvilket kan påvirke tallene senere.1
For indgåede aftaler gælder, at én og samme elev kan indgå mere end én aftale.
For ordinære kombinationsaftaler samt forløb bestående af korte aftaler medtælles kun den første aftale i forløbet. Forløbsbrud omfatter skift af uddannelse.
Ved tilgangen af virksomhedsforlagt undervisningsforløb respekteres det, at én
og samme skolepraktikelev kan påbegynde mere end én gang.
Muligheden for at indgå flexkombiaftaler ophørte ved udgangen af 2007.

Detailstatistikker med de seneste opgørelser vil kunne findes på Undervisningsministeriets hjemmeside
http://www.uvm.dk/service/Statistik/Erhvervsuddannelserne/Praktikpladsstatisti
k/Praktikpladsdata.aspx

De anvendte definitioner og beregningsmetoder er mere detaljeret beskrevet på
følgende link:
http://uvm.dk/~/media/Files/Stat/Erhvervs/PDF08/080101_dokumentation_prakt
ikpladsbase.ashx

1

Tallene er foreløbige og skal tages med det forbehold, at registeret løbende opdateres. Erfaringen er, at der for tilgangen af uddannelsesaftaler er tale om et begrænset antal aftaler, der ikke er
nået at blive rettidigt inddateret i registeret. Dog er efterslæbet større i sommerferiemånederne.
Vedrørende afbrudte aftaler viser erfaringen, at der kan gå lang tid fra ophøret til, at dette kommer til skolernes kendskab og dermed kan inddateres. Udtrækkene overføres således, som registrene er ført til og med den 15. i måneden efter opgørelsestidspunktet.
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