
Søgning til ungdomsuddannelserne, Svendborg Kommune – status pr. 16. marts 2020. 

I nedenstående tabel ses søgningen til ungdomsuddannelserne i perioden 2017-2020, opgjort pr. medio 
marts de pågældende år. 
 
Tallene indeholder alle unge fra Svendborg, der er erklæret uddannelsesparate til deres 1. prioritet.  
Unge som er vurderet ikke uddannelsesparate til deres 1. prioritet er ikke  inkluderet i nedenstående 
oversigt. 
Der er omkring 80 ikke uddannelsesparate elever pr. 16.marts 2020. Det vil sige unge der er vurderet ikke 
uddannelsesparat til deres 1. prioritet. Heraf skønnes ca. 2/3 at blive parat eller bestå en optagelsesprøve 
eller søge ind på deres 2. prioritet. Den sidste 1/3 vil typisk blive visiteret til FGU eller finde et arbejde. 

FTU-statistik (Fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne), pr. medio marts 2017-2020:  

Afgangselever fra 9. og 10. kl., 
beregnet uden 10. klassevalg 

2017 2018 2019 2020 

Valg af uddannelse/aktivitet % Antal % Antal % Antal % Antal 
EUD 18,3 123 14,4 99 16,8 104 16,5 116 
HF 6,8 46 7,4 51 6,5 40 7,8 55 
HHX 10,3 69 11,3 78 10,0 62 14,1 99 
HTX 7,9 53 9,9 68 10,8 67 9,5 67 
STX/IB 47,8 322 47,7 328 45,4 281 41,2 289 
STU 2,2 15 0,9 6 1,3 8 1,4 10 
FGU     3,6 22 2,0 14 
Andet* 6,7 45 8,4 58 5,7 35 7,4 52 
I alt 100,0 673 100,0 688 100,0 619 100,0 702 

* Andet dækker over ansøgninger som lander hos den kommunale ungeindsats (KUI), idet den unge ikke har kunne 
finde sin skole/uddannelse i optagelse.dk eller at uddannelsesønsket ikke er oprettet. 

 
De unge i kategorien ”Andet” fordeler sig på følgende måde: 

*Andet – fordeling 2019 2020 
10. kl. /efterskole 6 5 
10. specialskole/specialefterskole 8 9 
Arbejde 5 14 
Ophold i udlandet – permanent** 4 16 
Uafklaret 7 3 
Ungdomshøjskole  1 
HF (VUC)  2 
Ophold i udlandet – 1 år 5 2 
I alt 35 52 

**Ophold i udlandet – permanent - er typisk efterskoleelever som normalt bor i udlandet, der rejser hjem igen for at tage en ungdomsuddannelse. 

 

FAKTA om FTU-tallene og optagelse.dk 
Alle unge skal - uanset uddannelsesønske/aktivitet efter 9. og 10. klasse – lave en ansøgning i optagelse.dk. 

Når den unges 1. prioritet ikke kræver en parathedsvurdering (eks. 10. klasse) eller den unge er vurderet 
parat, så er den unge og forældre selv ansvarlige for at afsende ansøgningen. 



Når den unge er vurderet ikke uddannelsesparat til enten gymnasiale uddannelser, HF eller EUD, er det UU 
som skal signere endeligt og afsende ansøgningen, uanset hvad den unges 1. prioritet er. 

FTU-statistikken som er tilgængelig i optagelse.dk fra den 16. marts (ansøgningsfrist for ikke- 
uddannelsesparate er 15. marts) er baseret på de ansøgninger, som aktuelt er afhentet af modtagende 
uddannelsesinstitution, og omfatter de ansøgninger, hvor ansøger er vurderet uddannelsesparat til den 
ønskede uddannelse. 
FTU-statistikken vil derfor ændre sig løbende indtil de sidste elever har været til optagelsesprøve på 
gymnasierne og erhvervsskolerne ult. juni/primo juli og deres uddannelsesvalg er endeligt afklaret.  

Ultimo marts 2020 kommer der på landsplan et tal fra Undervisningsministeriet (Uddannelsesstatistik). Heri 
indgår de ikke uddannelsesparate heller ikke. 

De endelige tal, hvor også ikke uddannelsesparate er afklarede fremgår af Uddannelsesstatistik i september 
2020. 

Sådan ser de foregående års tal ud pr. september det pågældende år: 
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