
UU-BORNHOLM /DEN KOMMUNALE 

UNGEINDSATS PÅ BORNHOLM: 
De unges valg af uddannelse er en vigtig beslutning, derfor er vejledningen og introduktionen til en 

kommende uddannelse og efterfølgende arbejdsliv en vigtig indsats i grundskolen, som udføres af 

uddannelsesvejlederne i centeret i samarbejde med skolerne og virksomhederne på Bornholm. 

 

På Bornholm er der tilrettelagt en lokal proces for fastsættelse af måltal i forhold til søgning fra 

grundskole til ungdomsuddannelser. Denne proces er tilrettelagt i et samarbejde mellem flere 

politiske udvalg og administrative centre i kommunen. Konkret vil de uddannelsespolitiske lokale 

måltal blive fastsat Den Sammenhængende Plan for vejledningsaktiviteter senest med udgangen af 

marts måned.  

 

For at sikre den fornødne kobling mellem uddannelsesvejledningsindsatsen og 

beskæftigelsesindsatsen i den kommunale ungeindsats, vil det ligeledes i Uddannelses- og 

Beskæftigelsesplanen fremgå hvilke søgetal kommunalbestyrelsen har fastsat for kommende års 

optag af elever på ungdomsuddannelserne.  

 

Lidt om baggrunden for den sammenhængende plan, søge- og måltal: 

Kommunalbestyrelsen skal bl.a. udarbejde en sammenhængende plan for vejledningsaktiviteterne i 

8. og 9. klasse til brug for en helhedsorienteret vejlednings- og afklaringsindsats.  

 

Den sammenhængende plan har til formål at medvirke til, at elever og forældre får indsigt i de 

uddannelsesmuligheder, der findes efter grundskolen.  

 

Planen skal omfatte de allerede eksisterende vejledningsaktiviteter efter lovgivningen herom, samt 

øvrige aktiviteter, der kan bidrage til, at eleverne får indsigt i de krav og muligheder, de senere vil 

møde i en ungdomsuddannelse.  

 

Det skal af planen fremgå, hvordan det sikres, at vejledningsaktiviteterne integreres i den daglige 

undervisning, herunder hvordan der skabes sammenhæng mellem undervisningen i specifikke fag 

eller emner i grundskolen og de vejledningsaktiviteter, eleverne deltager i. 

 

Kommunalbestyrelsen sammenhængende plan for vejledningsaktiviteter i sin senest godkendt 

version, kan du finde her: (Indsæt link)  

 

Kommunalbestyrelsen udarbejder årligt en plan for opfølgning med henblik på at gennemføre den 

udvikling af vejledningen, som resultaterne af kvalitetssikringssystemet giver anledning til, 

herunder andelen af unge, der er blevet vurderet ikke-uddannelsesparate til den ønskede uddannelse. 

 

Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, opgøre søgetal til 

ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Søgetallene opgøres for følgende uddannelser: 

1) Erhvervsuddannelser, både eud og eux. 

2) Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige. 

3) Øvrige aktiviteter. 

Søgetallene skal opgøres i procent på både 9. og 10. klassetrin. 
 



Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de opgjorte søgetal fastsætte måltal for det kommende 

års søgning til ungdomsuddannelserne. Opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal skal foretages 

en gang om året og senest ved udgangen af marts. 

 

Kommunalbestyrelsen skal senest ved udgangen af maj have sammenholdt og offentliggjort de 

søgetal og måltal på kommunens hjemmeside. 

 

Nedenfor er er de aktuelle søge- og måltal opgjort. 

 

Andelen af unge der er blevet vurderet ikke-uddannelsesparate i maj 2021 til den ønskede 

uddannelse: 

 

Grundskoleelever i alt juni 2021  Elever i alt Andel ikke uddannelsesparate elever 

8 klasse (ingen vurdering grundet covid) 0   

9 klasse 386 24,1% 

10 klasse 99 21,2% 

 

Søgetal til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse: 

 

Søgetal 2021 Bornholmske grundskoler 

  fra 9.klasse   fra 10.klasse 

EUD 51 26,3%   27 27,3% 

GYM  119 61,3%   58 58,6% 

Andet 24 12,4%   14 14,1% 

I alt 194 100,0%   99 100,0% 

 
Søgetal 2021 alle bornholmske elever 9/10 klasse inkl. efterskoler 

  fra 9.klasse   fra 10.klasse 

EUD 52 24,0%   36 18,9% 

GYM  141 65,0%   135 71,1% 

Andet 24 11,1%   19 10,0% 

I alt 217 100,0%   190 100,0% 

 

Måltal for søgning til ungdomsuddannelse i kommende skoleår (2021/2022)  

 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget nedenstående søgetal for skoleåret 2021/2022. Måltallene for 

søgningen til ungdomsuddannelse fra hhv. 9. og 10. klasse er overordnet opgjort inkl. elever fra 

efterskoler, men i () elever fra de bornholmske grundskoler 

 

Måltal for søgning til ungdomsuddannelse 9. klasse 10. klasse 

Erhvervsuddannelse (inkl. eux) 25% (27%) 20% (28%) 

Gymnasial uddannelse (2- eller 3-årig) 65% (61%) 70% (60%) 

Øvrige, herunder 10. klasse 10% (12%) 10% (12%) 

 

Den sammenhængende plan for vejledningsaktiviteter samt opgørelse af søgetal og fastsættelse af 

måltal for søgning til ungdomsuddannelser er vedtaget af Kommunalbestyrelsen og er offentliggjort 

på Ungdommens Uddannelsesvejledningens hjemmeside; www.uub.dk  

 

http://www.uub.dk/

