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Det hurtige overblik 

 Antal Udvikling ift. året før 

 

Elever på  

hovedforløbet 

 

79.581 
6 pct. flere er i gang 

med et hovedforløb i 
forhold til maj 2020 

Aktivt 

Praktikpladssøgende 

 

10.871 
2 pct. færre er praktik-
pladssøgende i forhold 

til maj 2020 

 

Indgåede aftaler de 

 seneste 12 måneder 

 

50.999 
Antallet af indgåede af-
taler er 23 pct. højere 

end maj 2020 

 

Praktikårselever de  

seneste 12 måneder 

 

74.726 

Antallet af praktikårsele-
ver er 4 pct. højere i for-

hold til maj 2020  

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio juni 2021.  
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1 Elever i gang med hovedforløbet 

Elever i gang med et hovedforløb er enten elever med uddannelsesaftale, elever i uddan-

nelser uden praktik i en virksomhed eller elever i skolepraktik. Bestanden i maj 2021 

sammenholdt med tilsvarende tal for 2020 kan ses i tabel 1. 

Tabel 1 Uddannelsesaftaler, skolepraktik samt erhvervsuddannelser uden praktik 

  
Maj 2020 Maj 2021 

Ændring i pct. 
ift. året før 

Elever i gang med et hovedforløb 75.179 79.581 6 

Elever med uddannelsesaftale 69.456 74.225 7 

Elever i skolepraktik 5.519 5.177 -6 

Elever i uddannelser uden praktik 204 179 -12 

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio juni 2021. 

2 Praktikpladssøgende 

Praktikpladssøgende kan inddeles i to grupper: Praktikpladssøgende i gang med grund-

forløbet og praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb. Praktikpladssøgende med 

afsluttet grundforløb omfatter også elever i skolepraktik, som er startet på deres hoved-

forløb. Bestanden af praktikpladssøgende i maj 2021 sammenholdes med tilsvarende tal 

for 2020 i tabel 2. 

Tabel 2 Antal praktikpladssøgende elever (bestand), ultimo maj 2020 og 2021 

  

Maj 2020 Maj 2021 

Ændring i 

pct. ift. året 

før 

Praktikpladssøgende elever i alt  11.040 10.871 -2 

Praktikpladssøgende elever med af-

sluttet grundforløb 
6.350 6.136 -3 

- heraf  i gang med skolepraktik 5.519 5.177 -6 

- heraf ikke i gang med erhvervsuddannelse 831 959 15 

Praktikpladssøgende elever i gang 

med et grundforløb 
4.690 4.735 1 

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio juni 2021. 
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3 Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og 
uddannelser uden praktik i en virksomhed 

Udviklingen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler, optaget i skolepraktik og optaget 

på uddannelser uden praktik i en virksomhed i henholdsvis de seneste 3 måneder og de 

seneste 12 måneder ses i tabel 3. 

Tabel 3 Uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden praktik (tilgang), 

hhv. de foregående 3 og 12 måneder, ultimo maj 2020 og 2021 

 Foregående 3 mdr. Foregående 12 mdr. 

 
Maj 

2020 

Maj 

2021 

Ændring i 

pct. 

Maj 

2020 

Maj 

2021 

Ændring i 

pct. 

Indgåede uddannel-

sesaftaler 
7.146 10.840 52 41.520 50.999 23 

Elever optaget i 

skolepraktik 
1.139 731 -36 7.052 8.859 26 

Elever optaget på 

uddannelser uden 

praktik 

7 0 -100 238 163 -32 

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio juni 2021. 

4 Status på trepartsmålsætning 

Trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser fra januar 

2016 har som overordnet målsætning, at der senest i år 2025 skal indgås mindst 8.000-

10.000 flere praktikaftaler sammenlignet med i 2016. Opgørelsen af målsætningen frem-

går af tabel 4. SOSU- og PAU-uddannelser indgår ikke, da de er dimensioneret gennem 

særskilte aftaler, og derfor ikke er omfattet af trepartsmålsætningen.   

Tabel 4 Indgåede aftaler ift. trepartsmålsætningen (ekskl. SOSU og PAU) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Hele året  34.247 34.638 37.238 35.452 38.124 -  

Antal flere end 2016 – hele 

året 
0 391 2.991 1.205 3.877 -  

År til dato 13.433 13.456 15.000 14.350 11.415 14.126 

Antal flere end 2016 – år til 

dato 
0 23 1.567 917 -2.018 693 

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio juni 2021. 
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5 Praktikårselever 

I modsætning til de øvrige nøgletal på praktikpladsområdet er en praktikårselev et regne-

teknisk begreb. Antallet af praktikårselever bliver beregnet som antallet af dage, alle ele-

ver har været i uddannelsesaftale i løbet af et år, divideret med antallet af dage i året. En 

elev, som er i uddannelsesaftale hele året, og to elever, der hver især er i aftale i halvde-

len af året, tæller begge som én praktikårselev. Opgørelsen af praktikårselever i maj 

2021, sammenholdt med samme periode året før, fremgår af tabel 5. 

Tabel 5 Praktikårselever i de foregående 12 måneder, ultimo maj 2020 og 2021  

Foregående 12 måneder 

 Maj 2020 Maj 2021 Ændring i pct. 

Praktikårselever i alt 71.668 74.726 4 

Heraf SOSU/PAU 13.262 14.557 10 

Heraf øvrige 58.406 60.169 3 

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio juni 2021. 

For mere detaljerede opgørelser af praktikpladssituationen henvises til Børne- og Under-

visningsministeriets datavarehus.  

Metode for opgørelse af praktikpladssituationen kan ses her. 

 

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/erhvervsudd.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/pages/erhvervsudd.aspx
https://uvm.dk/statistik/erhvervsuddannelserne/praktikpladsstatistik/maanedlig-praktikpladsstatistik
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