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Forord
Denne vejledning vedrørende målrapportering for 2020 gælder for Institutioner for forberedende 
grunduddannelse.

Målrapporten for 2020 er nærmere beskrevet i de efterfølgende afsnit.
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1. Målrapportering for institutioner for forberedende grunduddannelse
 
Målrapporteringen er en redegørelse og afrapportering omhandlende mål fastsat af Børne- og Under-
visningsministeriet.

Det overordnede politiske mål
Den uddannelsespolitiske målsætning lyder:

Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Det be-
tyder, at:

• i 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.

• i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmar-

kedet, være halveret.

• alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddan-

nelse, har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats 

tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på læn-

gere sigt.

 
I årsrapporten angives, hvorledes institutionen bidrager til opfyldelse af den uddannelsespolitiske mål-
sætning.

Målrapportering
For 2020 har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastsat, at institutionen skal afrapportere om resul-
tater og om udvikling på følgende område:

• Antal årselever i året

Institutionen skal kun generere nye oplysninger til tabellerne i det omfang, de ikke fremgår af årsrap-
porten for 2019.
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2. Antal årselever
Nedenstående tabel 1 udfyldes og indgår i årsrapporten.
Ledelsen skal i forlængelse af tabellerne kommentere på oplysningerne samt udviklingen i den angivne 
periode.

Tabel 1 - Antal årselever i året

Uddannelsesområde
2020 2019

Afsøgningsforløb

Basis

Almen grunduddannelse (agu)

Produktionsgrunduddannelse (pgu)

Erhvervsgrunduddannelse (egu)

Antal årselever i året 9)

1) Samlet antal årselever, som institutionen har modtaget tilskud eller betaling for, og som er blevet undervist. 
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