Praktisk vejledning til hvordan udbyderne af gymnasiale uddannelser opfylder kravene
om offentliggørelse af nøgletal
Opdateret den 26. april 2017
I den elektroniske hjemmesidevejledning til udbydere af gymnasiale uddannelser, der ligger på
Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside, fremgår der af afsnit 1.14: Nøgletal følgende:
I lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.1 (GÅ-loven), § 2, stk.1, punkt 34, stilles krav om, at uddannelsesinstitutionens nøgletal skal fremgå af institutionernes hjemmesider. For de gymnasiale uddannelser er nøgletallene følgende:




Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid
Overgang til uddannelse
Karakterer.

Denne supplerende vejledning giver skoler, der udbyder gymnasiale uddannelser (stx, hf,
hhx og htx), en konkret anvisning til, hvordan de praktisk opfylder kravet til offentliggørelse af skolens nøgletal for de gymnasiale uddannelser.

Praktisk fremgangmåde
På den del af uddannelsesinstitutionens hjemmeside, der omhandler evaluering og kvalitetsarbejde på institutionens uddannelser, laves en underside, der omhandler nøgletal for skolens gymnasiale uddannelser.
Ministeriets Databank – formkrav
Skolen skal anvende tallene i ministeriets Databank for at opfylde kravet til offentliggørelse af
nøgletal.
Her kan institutionen vælge enten at offentliggøre kopier af skemaer hentet i ministeriets Databank på uddannelsesinstitutionens hjemmeside eller at linke direkte med dybe links til de relevante
skemaer i Databanken.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 10. juni 2015:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=172838
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Adgang til nøgletallene i Databanken
Den statistik som skolerne skal benytte sig af ligger i ministeriets Databank.
Gå ind på www.uvm.dk. På forsiden findes øverst på siden en række faner.
 Klik på fanen: Tværgående.
 Klik på overskriften Statistik.
 Klik herefter på overskriften tværgående.
 Find og klik på overskriften Gennemsigtighed og åbenhed
 Nederst på siden vælges Gymnasiale uddannelser. Vælg og klik på en af de tre kategorier, der
er relevante for de gymnasiale uddannelser:
o Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på gymnasiale uddannelser.
o Overgang til uddannelse 27. mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse.
o Gymnasiekarakterer – gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform.
Vælg og klik på en af de tre kategorier, der er relevante for de gymnasiale uddannelser:
Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid
 Klik på Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på gymnasiale uddannelser
 Fremfind skolens navn ved hjælp af den alfabetiske liste og klik på skolen
o Kopier skemaet og indsæt det på det relevante sted på skolens hjemmeside
eller
o Marker og kopier det dybe link i browserens adresselinje og indsæt linket det relevante sted på skolens hjemmeside.
o Det vil være en god ide at gemme det lange adresselink under en mere sigende titel på udbyders hjemmeside, fx Studietid og fuldførelsesprocent på stx 2009-2014. Klik
og se tallene.
Overgang til uddannelse
 Klik på Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse fordelt på til-uddannelse
 Fremfind skolens navn ved hjælp af den alfabetiske liste og klik på skolen
o Vær opmærksom på, at hvis skolen udbyder flere (gymnasiale uddannelser (stx, hf,
hhx, htx), skal et skema for hvert grundforløb enten kopieres og indsættes på det
relevante sted på skolens hjemmeside.
 Brug dropboksen: Fra uddannelse (øverst på siden) til at fremfinde skolens gymnasiale uddannelser og klik på Vis rapport (øverst til højre)
eller
o Marker og kopier det dybe link i browserens adresselinje og indsæt linket det relevante sted på skolens hjemmeside.
 Med en forklaring til brugeren om, hvordan man selv fremfinder de øvrige uddannelser ved hjælp af dropboksen: Fra uddannelse og Vis rapport.
o Det vil være en god ide at gemme det lange adresselink under en mere sigende titel på udbyders hjemmeside, fx 27 mdrs. Overgang til uddannelse i procent på stx 20072011. Klik og se tallene.
Karakterer
 Klik på Gymnasiekarakterer – gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform
 Fremfind skolens navn ved hjælp af den alfabetiske liste og klik på skolen
o Kopier skemaet og indsæt det på det relevante sted på skolens hjemmeside
eller

o Marker og kopier det dybe link i browserens adresselinje og indsæt linket det relevante sted på skolens hjemmeside.
o Det vil være en god ide at gemme det lange adresselink under en mere sigende titel på udbyders hjemmeside, fx Gennemsnitskarakterer for stx 2016. Klik og se karaktererne.
Forklaring til hjemmeside-brugeren
Uanset om skemaerne kopieres, eller der linkes med dybe link til skolens nøgletal, skal oplysningerne i begge tilfælde suppleres med en kort vejledende tekst, der informerer om, hvad der vises
og hvor tallene stammer fra (evt. med et link til ministeriets Databank): http://statweb.unic.dk/Databanken/reportingservicespublish/WebReports.aspx?category=ALL&instType=GYM

Tallene skal opdateres årligt
Skolen bør internt aftale en procedure, der sikrer, at skolen årligt opdaterer nøgletallene, når disse
foreligger i Databanken.
STIL udsender orienterende nyheder, når nøgletallene opdateres.

