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Til alle udbydere af erhvervsuddannelser 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil med dette brev orientere om 

en justering af det årlige risikobaserede kvalitetstilsyn med udbydere af 

erhvervsuddannelser.  

 

Justeringen omfatter dels screeningsmodellen, hvor der er ændringer i de 

indikatorer, institutionerne screenes på, dels justering af årshjulet for til-

synet.  

Justering af screeningsmodellen i det risikobaserede kvalitetstilsyn 

I justeringen af screeningsmodellen er der lagt vægt på, at de kvalitetsin-

dikatorer, institutioner screenes på, fortsat skal tage udgangspunkt i klare 

mål fra eud-reformen 2015 samt eud-aftalen fra 2018, og at indikatorerne 

skal være sammenlignelige på tværs af institutioner. Tilsynet skal desuden 

være enkelt og gennemsigtigt.  

 

Der er i justeringen taget hensyn til styrelsens Tilsynsstrategi 2022-2024, 

hvoraf det fremgår at tilsynet skal komme flere elever til gavn. Tilsynet er 

også justeret for at undgå overlap med indikatorer i det kommende risi-

kobaserede tilsyn med indfrielse af måltal for indgåelse af uddannelsesaf-

taler, der igangsættes primo 2023. 

 

Justeringerne vil blive implementeret i tilsynsåret 2023.  

 

Af bilag 1 fremgår det, hvordan screeningen gennemføres, hvor mange 

institutioner, der udtages på de enkelte indikatorer og efter hvilke krite-

rier. Samme institution kan udtages på flere indikatorer. Det forventes, at 

ca. 25 til 35 institutioner vil blive udtaget til tilsyn via screeningen. 
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Justering af årshjul for det risikobaserede kvalitetstilsyn  

Bedre datatilgængelighed betyder, at det risikobaserede kvalitetstilsyn fra 

og med tilsynsåret 2023 kan baseres på mere tidstro data, hvorfor årshju-

let for tilsynet rykkes. 

 

I det risikobaserede kvalitetstilsyn på erhvervsuddannelsesområdet an-

vendes ministeriets datavarehus som screeningsgrundlag for udtagelse af 

udbydere af erhvervsuddannelser til tilsyn. Tidligere var data på årsbasis 

tilgængelige i oktober/november det efterfølgende år. Nu er data tilgæn-

gelige allerede i maj. Det betyder, at det er muligt at føre et tilsyn, der ba-

serer sig på mere tidstro data. 

 

Fra og med tilsynsåret 2023 ændrer styrelsen derfor årshjulet for det risi-

kobaserede kvalitetstilsyn med udbydere af erhvervsuddannelser. Således 

vil institutionerne først modtage henvendelse fra styrelsen om udtagelse 

til tilsyn i juni 2023. Institutioner, der udtages til tilsyn, vil i brev om ud-

tagelsen til tilsyn også blive anmodet om at udarbejde en statusredegø-

relse, som skal være styrelsen i hænde d. 1. september 2023. Der vil blive 

afholdt et webinar om tilsynet og arbejdet med statusredegørelsen i juni 

2023. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Vicedirektør 

Martin Larsen 
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BILAG 1 

Notat om justering af det risikobaserede kvalitetstilsyn på eud  

 

Dette notat gennemgår kort, hvordan screeningen på kvalitetsindikato-

rerne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) risikobaserede 

kvalitetstilsyn på erhvervsuddannelserne fortages i tilsynsåret 2023. 

 

Justering af screeningsmodellen 

Screeningsmodellen justeres fra og med tilsynsåret 2023 med afsæt i fire 

fokuspunkter, der har givet anledning til konkrete til- og fravalg af indi-

katorer: 

1) Overlap skal undgås mellem indikatorer i STUKs risikobaserede kva-

litetstilsyn og risikobaserede tilsyn med indfrielse af måltal for indgå-

else af uddannelsesaftaler, der igangsættes primo 2023 (jf. Trepartsaf-

tale om flere lærepladser og entydigt ansvar). Konkret betyder dette, 

at der i kvalitetstilsynet ikke længere screenes på enkeltuddannelses-

indikatorerne Elever i skoleoplæring, da denne i høj grad korrelerer med 

indikatorer i tilsynet med måltal for indgåelse af lærepladsaftaler. 

 

2) Tilsynet skal komme flere elever til gavn, hvilket er en målsætning i 

STUKs tilsynsstrategi 2022-2024. Justeringen er således foretaget 

med henblik på at øge elevvolumen i tilsynets rækkevidde. Konkret 

betyder dette, at der fremover udtages færre udbud på enkeltuddan-

nelsesindikatorerne for frafald (to i stedet for fire udbud), mens der 

udtages flere på institutionsindikatoren for frafald (otte i stedet for 

fire), da sidstnævnte vil omfatte væsentligt flere elever.  

 

3) Tilsynet skal føres på så aktuelle og tidstro data som muligt. Den lø-

bende udvikling og forbedring af data i ministeriets datavarehus gør 
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det muligt at tilvælge indikatorer, som i højere grad end tidligere ind-

frier dette mål. Dette betyder konkret, at indikatoren Frafald fra Ud-

dannelsesstart til hovedforløb er erstattet af indikatoren Frafald på EUD.  

 

4) Der sættes mere fokus på tilgang ved at inddrage en ny indikator: Til-

gang til GF2. Den vil supplere den eksisterende søgningsindikator 

(Søgning direkte fra 9./10. klasse til GF1 med EUD som 1. priori-

tet), som omfatter GF1 elever, der blot udgør en lille andel af den 

samlede tilgang til erhvervsuddannelserne 

 

Den samlede justering af screeningsmodellen med afsæt i ovenstående 

har medført, at udbydere af erhvervsuddannelser fra og med tilsynsåret 

2023 bliver screenet på ni indikatorer i det risikobaserede kvalitetstilsyn, 

jf, tabel 1. 

 

Tabel 1. Indikatorer i det risikobaserede kvalitetstilsyn 

Tema 
 Tidligere screeningsmodel  Screeningsmodel for 2023  

Indikator Niveau  Indikator Niveau  

Frafald 

Frafald på grundforløb 1 Hovedområde Frafald på grundforløb 1 Hovedområde 

Frafald på grundforløb 2 
Enkeltuddan-
nelse 

Frafald på grundforløb 2 
Enkeltuddan-
nelse 

Frafald mellem GF2 og 
hovedforløb  

Enkeltuddan-
nelse 

Frafald mellem GF2 og hoved-
forløb  

Enkeltuddan-
nelse 

Frafald på hovedforløb 
Enkeltuddan-
nelse 

Frafald på hovedforløb 
Enkeltuddan-
nelse 

Frafald fra udd.start til ho-
vedforløb  (erstattet/udfaset) 

Institution Frafald på EUD (ny indikator) Institution 

Fravær   Fravær på grundforløbet Institution 

Søg-
ning/til-
gang 

Søgning direkte fra 9./10. 
klasse med EUD som 1. 
prioritet 

Institution 
Søgning direkte fra 9./10. klasse 
med EUD som 1. prioritet 

Institution 

  Tilgang til grundforløb 2           
(ny indikator) 

Institution 

Trivsel 
Læringsmiljø Institution Læringsmiljø Institution 

Velbefindende Institution Velbefindende Institution 

Skoleop-
læring  

Elever i skoleoplæring (ud-
faset) 

Enkeltuddan-
nelse  

  

 

Følgende forhenværende indikatorer indgår ikke længere i det risikobase-

rede kvalitetstilsyn: 

 Elever i skoleoplæring (enkeltuddannelsesniveau)  

 Frafald fra Uddannelsesstart til hovedforløb (institutionsniveau) 

er erstattet med Frafald på EUD (institutionsniveau) 
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Nedenfor gennemgås screeningsmodellen og de forskellige procedurer 

for screening på henholdsvis enkeltuddannelses-, hovedområde- og insti-

tutionsniveau. For alle indikatorer gælder det, at der skal være data for 

hvert af de seneste tre år, for at en udbyder af erhvervsuddannelser ind-

går i screeningen.   

Indikatorer screenet på enkeltuddannelsesniveau 

Indikatorerne Frafald på GF2 (3 måneder efter uddannelsesstart), Frafald i over-

gangen mellem GF2 og hovedforløb og Frafald på HF (3 måneder efter uddannelses-

start) screenes på enkeltuddannelsesniveau. For disse to indikatorer gæl-

der det, at kun udbud, hvor minimum fem elever er faldet fra hvert af de 

tre seneste år, kan udtages til tilsyn. 

 

Små uddannelsesudbud med under fem elever kommer på en observati-

onsliste, såfremt frafaldet er meget højt. Der vil kunne tages tilsynsmæs-

sige skridt over for udbud, som optræder på observationslisten flere år i 

træk. I tilfælde af særdeles alarmerende screeningsresultater kan tilsyns-

mæssige skridt komme på tale uagtet, at udbuddet ikke har været på ob-

servationslisten tidligere. 

 

For frafaldsindikatorerne screenet på enkeltuddannelsesniveau tages 

højde for både det relative og det faktiske frafald. Der tages højde for det 

relative frafald ved at sammenholde det enkelte uddannelsesudbuds fra-

fald med det landsgennemsnitlige frafald på pågældende uddannelse. Det 

faktiske frafald tages højde for ved at se på, hvilke udbud, der har det hø-

jeste procentuelle frafald.  

 

For hver frafaldsindikator på enkeltuddannelsesniveau udtages først de 

30 pct. med det højeste gennemsnitlige frafald, beregnet over de seneste 

tre år, uagtet uddannelse (faktisk frafald). Af disse udtages herefter det 

udbud, hvis frafald ligger flest procentpoint over det landsgennemsnitlige 

frafald for den pågældende uddannelse i senest opgjorte år (relativt fra-

fald). Derefter udtages det udbud, hvis frafald er størst set i forhold til 

volumen, dvs. det udbud, som har det største antal frafaldne elever det 

seneste år. Frafaldet på dette udbud skal dog samtidig være mindst to 

procentpoint højere end det landsgennemsnitlige frafald for den pågæl-

dende uddannelse i det seneste år. Der udtages dermed i alt to udbud på 

Frafald på GF2 (3 måneder efter uddannelsesstart), to udbud på Frafald i over-

gangen mellem GF2 og hovedforløb og to udbud på Frafald på HF (3 måneder ef-

ter uddannelsesstart). 

 

Hvad angår indikatoren frafald i overgangen mellem GF2 og hovedforløbet, er 

der et delvist tematisk overlap mellem denne og det kommende treparts-

tilsyn med indfrielse af måltal for indgåelse af lærepladsaftaler, hvor man 

også udtager på enkeltuddannelsesniveau. Dette overlap betyder, at en-



 6 

keltuddannelser, der er faldet ud i det risikobaserede kvalitetstilsyn på in-

dikatoren frafald i overgangen mellem GF2 og hovedforløbet, ikke også udtages i 

trepartstilsynet og vice versa. 

Indikator screenet på hovedområdeniveau 

Indikatoren Frafald på GF1 screenes på hovedområdeniveau, da eleverne 

på GF1 endnu ikke har valgt uddannelsesretning. Det hovedområde, 

hvis frafald ligger flest procentpoint over det landsgennemsnitlige frafald 

for det pågældende hovedområde i senest opgjorte år, udtages til tilsyn. 

Således er det differencen mellem udbyderens frafald og det landsgen-

nemsnitlige frafald for det pågældende hovedområde i senest opgjorte år, 

der er udslagsgivende i screeningen. Derefter udtages det hovedområde, 

hvis frafald er størst set i forhold til volumen, dvs. det hovedområde, 

som har det største antal frafaldne elever. Frafaldet på dette hovedom-

råde skal dog samtidig være mindst to procentpoint højere end det lands-

gennemsnitlige frafald for det pågældende hovedområde i det seneste år. 

Der udtages dermed i alt to hovedområdeudbud. 

Indikatorer screenet på institutionsniveau 

Indikatoren Frafald på EUD dækker over frafald 3 måneder efter uddan-

nelsesstart, uanset om eleven er påbegyndt GF1, GF2, GF+, studiekom-

petencegivende forløb eller HF. Denne indikator screenes på instituti-

onsniveau for at sikre, at tilsynet har øje for udfordringer, som kan skyl-

des institutionsspecifikke forhold. Blandt de udbydere, hvis Frafald på 

EUD har ligget over landsgennemsnittet beregnet over de seneste tre år, 

udtages først de fire udbydere, som har det højeste frafald i det senest 

opgjorte år. Herefter udtages de fire udbydere med det højeste antal fra-

faldne elever. Frafaldet skal dog samtidig være mindst 2 procentpoint hø-

jere end det landsgennemsnitlige frafald på eud det seneste år. Der udta-

ges dermed i alt otte udbydere af erhvervsuddannelser på denne indika-

tor. 

 

Indikatoren Fravær på GF dækker over fravær på GF1, GF2 og GF+. 

Denne indikator screenes på institutionsniveau. I screeningen udvælges 

først de 30 pct. af udbyderne, som har den højeste andel fraværstimer ud 

af det samlede antal tilbudte timer på grundforløbene (beregnet på gen-

nemsnittet de seneste tre år). Af de 30 pct. udtages først de to udbydere 

med den højeste andel fravær det seneste år, herefter de to udbydere med 

det højeste antal elever det seneste år. Der udtages dermed i alt fire udby-

dere af erhvervsuddannelser på denne indikator. 

 

Trivselsindikatorerne Velbefindende og Læringsmiljø screenes på instituti-

onsniveau. Blandt de udbydere, som har haft en trivselsscore under 

landsgennemsnittet beregnet over de tre seneste år, udtages på hver indi-

kator de fire skoler, som har haft den laveste trivselsscore i senest op-

gjorte år. Der udtages i alt otte udbydere af erhvervsuddannelser på triv-

selsindikatorerne. 
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Indikatoren Søgning direkte fra 9./10.-klasse med EUD som 1. prioritet scree-

nes på institutionsniveau. Indikatoren viser søgningen opgjort i antal ele-

ver år for år. I screeningen udvælges de fire udbydere med det højeste 

fald i søgningen målt i det samlede antal elever over de seneste tre år. 

 

Indikatoren Tilgang til GF2 screenes på institutionsniveau. Indikatoren vi-

ser, hvor mange elever, der starter på GF2 år for år. I screeningen udvæl-

ges de fire skoler med det højeste fald i tilgangen målt i det samlede antal 

elever over de seneste tre år. 

 

Udtagelse til tilsyn 

Alle udbydere af erhvervsuddannelser, der falder ud i screeningen via 

ovenfor beskrevne screeningsmodel, udtages i tilsyn. STUK beder disse 

udbydere indsende en statusredegørelse omhandlende de identificerede 

kvalitetsudfordringer.   

 

Efter modtagelse af statusredegørelserne træffer STUK afgørelse om, 

hvilke udbydere, der skal fortsætte i videre tilsyn og hvilke, der kan af-

sluttes.  Endvidere kan besvarelse af statusredegørelsen give anledning til 

indledning af enkeltsagstilsyn.  

 

Udtagelsen til videre tilsyn beror på en helhedsvurdering ud fra følgende 

kriterier i prioriteret rækkefølge:  

1. Antallet af indikatorer, udbyderen er udtaget på 

2. Hvor dårligt udbyderen ligger på disse indikatorer  

3. Om udbyderen falder ud på en frafalds-, fraværs- eller trivselsin-

dikator, som vægtes højere end de andre screeningsindikatorer 

4. Vurdering af udbyderens statusredegørelse.  

5. Elevvolumen: hvor mange elever, der risikerer at være udsat for 

dårlig kvalitet. 

 

  



 8 

Årshjul for det risikobaserede kvalitetstilsyn (eud) 

Tilsynsfaser   Forslag til fremrykket årshjul  

Udtagelse til tilsyn på kvalitetsindi-

katorer. Udtagelse til nærmere un-

dersøgelse for parallelsamfundsindi-

katorer. 

Juni 

Intromøde: Workshop/webinar 

for institutionerne 

Juni 

Frist for indsendelse af statusre-

degørelser  

1. september (1. oktober for insti-

tutioner udtaget på parallelsam-

fund) 

Udtagelse af institutioner til videre 

tilsyn (tilsyn for parallelsamfund) 

September til medio oktober (ul-

timo oktober for institutioner ud-

taget på parallelsamfund) 

Afholdelse af  

Tilsynsbesøg 

Ultimo oktober til november  

Afgørelse om tilsyn: afsluttes /vi-

dereføres/sanktioner 

December  
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