
UDDANNELSESVEJE PÅ GRUNDFORLØB 2

Social- og sundhedsuddannelserne
- Elever som ikke startede deres erhvervsuddannelse lige efter de gik ud af grundskolen 
- Elever som startede deres erhvervsuddannelse  lige efter grundskolen

Fødevareruddannelserne
- Elever som ikke startede deres erhvervsuddannelse lige efter de gik ud af grundskolen 
- Elever som startede deres erhvervsuddannelse  lige efter grundskolen

Detailhandel og handelsuddannelsen
- Elever som ikke startede deres erhvervsuddannelse lige efter de gik ud af grundskolen 
- Elever som startede deres erhvervsuddannelse  lige efter grundskolen

De store byggeuddannelser
- Elever som ikke startede deres erhvervsuddannelse lige efter de gik ud af grundskolen 
- Elever som startede deres erhvervsuddannelse  lige efter grundskolen

Elektriker og data og kommunikationsuddannelsen
- Elever som ikke startede deres erhvervsuddannelse lige efter de gik ud af grundskolen 
- Elever som startede deres erhvervsuddannelse  lige efter grundskolen



1 ÅR OG 2 MÅNEDER EFTER START PÅ GRUNDFORLØB 2

GRUNDFORLØB 2 HOVEDFORLØB

Frafald og gennemførsel på grundforløb 2
for de store byggeuddannelser

48

(Elever som ikke startede deres erhvervsuddannelse lige efter de gik ud af grundskolen) 

2 er stadig 
indskrevet

er på 
hovedforløbet

er hverken i job 
eller uddannelse15

G
EN

N
EM

FØ
RS

EL
FR

AF
AL

D

100

66 56

Vi følger 100 personer som
er startet på grundforløb 2
på en af de store byggeri-
uddannelser, og som ikke 
kommer direkte fra grundskolen

har bestået 
grundforløb 2

er startet på 
hovedforløbet

7 har fundet 
sig et job

4

3
3

12 er hverken startet 
ny uddannelse eller 
kommet i job

13

3

er startet på 
en ny uddannelse

af de 8 er 
droppet ud igen

32
er faldet fra 
grundforløb 2

er ikke startet på 
hovedforløbet10

2 er stadig 
indskrevet

er startet på et nyt 
grundforløb 2 på 
en erhvervsskole

8

er hverken startet ny 
uddannelse eller 
kommet i job

er startet på en 
ny uddannelse

har fundet 
sig et job

11 har fundet 
sig et job

16 er startet på en 
ny uddannelse  

8 er droppet 
ud af hoved-
forløbet

8 er droppet ud 
af hoved-
forløbet igen

Murer

Bygnings-
maler

Snedker

VVS-teknik

Tø
mrer

7 har fundet 
sig et job

Kilde:
Groes, Madsen, Sandoy (2021), ” Completion from Vocational Educations:
A Register Based Analysis”, Copenhagen Business School.
Link til note https://fanegroes.net/onewebmedia/Completion%20from%20Vocational%20Educations_Final.pdf



1 ÅR OG 2 MÅNEDER EFTER START PÅ GRUNDFORLØB 2

GRUNDFORLØB 2 HOVEDFORLØB

Frafald og gennemførsel på grundforløb 2
for de store byggeuddannelser

(Elever som startede deres erhvervsuddannelse lige efter grundskolen) 

2 er stadig 
indskrevet

er hverken i job 
eller uddannelse

G
EN

N
EM

FØ
RS

EL
FR

AF
AL

D

100

77 71

Vi følger 100 personer som
er startet på grundforløb 2
på en af de store byggeri-
uddannelser, og som kommer 
direkte fra grundskolen

har bestået 
grundforløb 2

er startet på 
hovedforløbet

4 har fundet 
sig et job

6 har fundet 
sig et job

3

1
2

er hverken startet 
ny uddannelse eller 
kommet i job

11

2

er startet på 
en ny uddannelse

af de 8 er 
droppet ud igen

21
er faldet fra 
grundforløb 2

6

2 er stadig 
indskrevet

er startet på et nyt 
grundforløb 2 på 
en erhvervsskole

8

er hverken startet ny 
uddannelse eller 
kommet i job

er startet på en 
ny uddannelse

har fundet 
sig et job

har fundet 
sig et job

13 er startet på en 
ny uddannelse  

6

7

7

er droppet 
ud af hoved-
forløbet

6 er droppet ud 
af hoved-
forløbet igen

Murer

Bygnings-
maler

Snedker

VVS-teknik

Tø
mrer

65 er på 
hovedforløbet

Kilde:
Groes, Madsen, Sandoy (2021), ” Completion from Vocational Educations:
A Register Based Analysis”, Copenhagen Business School.
Link til note https://fanegroes.net/onewebmedia/Completion%20from%20Vocational%20Educations_Final.pdf



1 ÅR OG 2 MÅNEDER EFTER START PÅ GRUNDFORLØB 2

GRUNDFORLØB 2 HOVEDFORLØB

Frafald og gennemførsel på grundforløb 2
for detailhandel og handelsuddannelsen

23

(Elever som ikke startede deres erhvervsuddannelse lige efter de gik ud af grundskolen) 

2 er stadig 
indskrevet

er på 
hovedforløbet

er hverken i job 
eller uddannelse22

G
EN

N
EM

FØ
RS

EL
FR

AF
AL

D

100

63
32

Vi følger 100 personer som
er startet på grundforløb 2
på detailhandel og handels-
uddannelsen, og som ikke 
kommer direkte fra grundskolen

har bestået 
grundforløb 2

er startet på 
hovedforløbet

7 har fundet 
sig et job

9

13 er hverken startet 
ny uddannelse eller 
kommet i job

15

4

er startet på 
en ny uddannelse

af de 11 er 
droppet ud igen

35
er faldet fra 
grundforløb 2

er ikke startet på 
hovedforløbet

2 er stadig 
indskrevet

er startet på et nyt 
grundforløb 2 på 
en erhvervsskole

11

er hverken startet ny 
uddannelse eller 
kommet i job

er startet på en 
ny uddannelse

har fundet 
sig et job

18 har fundet 
sig et job

26 er startet på en 
ny uddannelse 

9 er droppet 
ud af hoved-
forløbet

9 er droppet ud 
af hoved-
forløbet igen

31
11

11

Detailhandel

Handel

Kilde:
Groes, Madsen, Sandoy (2021), ” Completion from Vocational Educations:
A Register Based Analysis”, Copenhagen Business School.
Link til note https://fanegroes.net/onewebmedia/Completion%20from%20Vocational%20Educations_Final.pdf



3 er stadig 
indskrevet

1 ÅR OG 2 MÅNEDER EFTER START PÅ GRUNDFORLØB 2

GRUNDFORLØB 2 HOVEDFORLØB

Frafald og gennemførsel på grundforløb 2
for detailhandel og handelsuddannelsen

32

(Elever som startede deres erhvervsuddannelse lige efter grundskolen)

er på 
hovedforløbet

er hverken i job 
eller uddannelse15

G
EN

N
EM

FØ
RS

EL
FR

AF
AL

D

100

71
40

Vi følger 100 personer som
er startet på grundforløb 2
på detailhandel og handels-
uddannelsen, og som kommer 
direkte fra grundskolen

har bestået 
grundforløb 2

er startet på 
hovedforløbet

7

5 har fundet 
sig et job

8

er hverken startet 
ny uddannelse eller 
kommet i job

14

3

er startet på 
en ny uddannelse

af de 10 er 
droppet ud igen

26
er faldet fra 
grundforløb 2

er ikke startet på 
hovedforløbet

er startet på et nyt 
grundforløb 2 på 
en erhvervsskole

10

er hverken startet ny 
uddannelse eller 
kommet i job

er startet på en 
ny uddannelse

har fundet 
sig et job

14 har fundet 
sig et job

28 er startet på en 
ny uddannelse 

8 er droppet 
ud af hoved-
forløbet

8 er droppet ud 
af hoved-
forløbet igen

31
14

9

Detailhandel

Handel

3 er stadig 
indskrevet 3 er stadig 

indskrevet

Kilde:
Groes, Madsen, Sandoy (2021), ” Completion from Vocational Educations:
A Register Based Analysis”, Copenhagen Business School.
Link til note https://fanegroes.net/onewebmedia/Completion%20from%20Vocational%20Educations_Final.pdf



1 ÅR OG 2 MÅNEDER EFTER START PÅ GRUNDFORLØB 2

GRUNDFORLØB 2 HOVEDFORLØB

Frafald og gennemførsel på grundforløb 2
for elektriker og data og kommunikationsuddannelsen

(Elever som ikke startede deres erhvervsuddannelse lige efter de gik ud af grundskolen) 

3 er stadig 
indskrevet

er hverken i job 
eller uddannelse16

G
EN

N
EM

FØ
RS

EL
FR

AF
AL

D

100

62

Vi følger 100 personer som
er startet på grundforløb 2
på elektriker og data og kom-
munikationsuddannelsen, og 
som ikke kommer direkte fra 
grundskolen

har bestået 
grundforløb 2

8 har fundet 
sig et job

13 er hverken startet 
ny uddannelse eller 
kommet i job

14

3

er startet på 
en ny uddannelse

af de 10 er 
droppet ud igen

35
er faldet fra 
grundforløb 2

3 er stadig 
indskrevet

er startet på et nyt 
grundforløb 2 på 
en erhvervsskole

10

12 har fundet 
sig et job

16 er startet på en 
ny uddannelse 

er droppet 
ud af hoved-
forløbet

er droppet ud 
af hoved-
forløbet igen

48 er på 
hovedforløbet53 er startet på 

hovedforløbet

5 5
4

3
2

er ikke startet på 
hovedforløbet9

er hverken startet ny 
uddannelse eller 
kommet i job

er startet på en 
ny uddannelse

har fundet 
sig et job

Elektriker Data og Kommunikation

Kilde:
Groes, Madsen, Sandoy (2021), ” Completion from Vocational Educations:
A Register Based Analysis”, Copenhagen Business School.
Link til note https://fanegroes.net/onewebmedia/Completion%20from%20Vocational%20Educations_Final.pdf



Vi følger 100 personer som
er startet på grundforløb 2
på elektriker og data og kom-
munikationsuddannelsen, og 
som kommer direkte fra 
grundskolen

1 ÅR OG 2 MÅNEDER EFTER START PÅ GRUNDFORLØB 2

GRUNDFORLØB 2 HOVEDFORLØB

Frafald og gennemførsel på grundforløb 2
for elektriker og data og kommunikationsuddannelsen

(Elever som startede deres erhvervsuddannelse lige efter grundskolen)

er hverken i job 
eller uddannelse13

G
EN

N
EM

FØ
RS

EL
FR

AF
AL

D

100

62 har bestået 
grundforløb 2

5 har fundet 
sig et job

11 er hverken startet 
ny uddannelse eller 
kommet i job

20

3

er startet på 
en ny uddannelse

af de 15 er 
droppet ud igen

36
er faldet fra 
grundforløb 2

er startet på et nyt 
grundforløb 2 på 
en erhvervsskole

15

er droppet 
ud af hoved-
forløbet

er droppet ud 
af hoved-
forløbet igen

51 er på 
hovedforløbet55 er startet på 

hovedforløbet

4 4
2

2
3

er ikke startet på 
hovedforløbet7

er hverken startet ny 
uddannelse eller 
kommet i job

er startet på en 
ny uddannelse

har fundet 
sig et job

Elektriker Data og Kommunikation

Kilde:
Groes, Madsen, Sandoy (2021), ” Completion from Vocational Educations:
A Register Based Analysis”, Copenhagen Business School.
Link til note https://fanegroes.net/onewebmedia/Completion%20from%20Vocational%20Educations_Final.pdf

2 er stadig 
indskrevet2 er stadig 

indskrevet

har fundet 
sig et job7

er hverken i job 
eller uddannelse23



1 ÅR OG 2 MÅNEDER EFTER START PÅ GRUNDFORLØB 2

GRUNDFORLØB 2 HOVEDFORLØB

Frafald og gennemførsel på grundforløb 2
for social- og sundhedsuddannelserne

47

(Elever som ikke startede deres erhvervsuddannelse lige efter de gik ud af grundskolen) 

1 er stadig 
indskrevet

er på 
hovedforløbet

er hverken i job 
eller uddannelse16 

G
EN

N
EM

FØ
RS

EL
FR

AF
AL

D

100

70 56

Vi følger 100 personer som
er startet på grundforløb 2
på social- og sundhedsuddan-
nelserne, og som ikke kommer 
direkte fra grundskolen

har bestået 
grundforløb 2

er startet på 
hovedforløbet

6 har fundet 
sig et job

4

5
5

11 er hverken startet 
ny uddannelse eller 
kommet i job

12

2

er startet på 
en ny uddannelse

af de 7 er 
droppet ud igen

29
er faldet fra 
grundforløb 2

er ikke startet på 
hovedforløbet14

1 er stadig 
indskrevet

er startet på et nyt 
grundforløb 2 på 
en erhvervsskole

7

er hverken startet ny 
uddannelse eller 
kommet i job

er startet på en 
ny uddannelse

har fundet 
sig et job

10 har fundet 
sig et job

17 er startet på en 
ny uddannelse  

9 er droppet 
ud af hoved-
forløbet

9 er droppet ud 
af hoved-
forløbet igen

SOSU-assistent
og SOSU-hjælper

Kilde:
Udarbejdet af Mikkel Stahlschmidt, ROCKWOOL Fonden Intervention, efter samme
metode som Groes, Madsen, Sandoy (2021), ” Completion from Vocational Educations:
A Register Based Analysis”, Copenhagen Business School.
Link til note https://fanegroes.net/onewebmedia/Completion%20from%20Vocational%20Educations_Final.pdf



1 ÅR OG 2 MÅNEDER EFTER START PÅ GRUNDFORLØB 2

GRUNDFORLØB 2 HOVEDFORLØB

Frafald og gennemførsel på grundforløb 2
for social- og sundhedsuddannelserne

(Elever som startede deres erhvervsuddannelse lige efter grundskolen) 

1 er stadig 
indskrevet

er hverken i job 
eller uddannelse

G
EN

N
EM

FØ
RS

EL
FR

AF
AL

D

100

77 60

Vi følger 100 personer som
er startet på grundforløb 2
påsocial- og sundhedsuddan-
nelserne, og som kommer 
direkte fra grundskolen

har bestået 
grundforløb 2

er startet på 
hovedforløbet

4 har fundet 
sig et job

3

6
8

er hverken startet 
ny uddannelse eller 
kommet i job

13

2

er startet på 
en ny uddannelse

af de 6 er 
droppet ud igen

22
er faldet fra 
grundforløb 2

er ikke startet på 
hovedforløbet

5

er stadig 
indskrevet

er startet på et nyt 
grundforløb 2 på 
en erhvervsskole

6

er hverken startet ny 
uddannelse eller 
kommet i job

er startet på en 
ny uddannelse

har fundet 
sig et job

har fundet 
sig et job

21 er startet på en 
ny uddannelse  

10

7

11

er droppet 
ud af hoved-
forløbet

10er droppet ud 
af hoved-
forløbet igen

50 er på 
hovedforløbet

1

17

SOSU-assistent
og SOSU-hjælper

Kilde:
Udarbejdet af Mikkel Stahlschmidt, ROCKWOOL Fonden Intervention, efter samme
metode som Groes, Madsen, Sandoy (2021), ” Completion from Vocational Educations:
A Register Based Analysis”, Copenhagen Business School.
Link til note https://fanegroes.net/onewebmedia/Completion%20from%20Vocational%20Educations_Final.pdf



1 ÅR OG 2 MÅNEDER EFTER START PÅ GRUNDFORLØB 2

GRUNDFORLØB 2 HOVEDFORLØB

Frafald og gennemførsel på grundforløb 2
for fødevareruddannelserne

29

(Elever som ikke startede deres erhvervsuddannelse lige efter de gik ud af grundskolen) 

2 er stadig 
indskrevet

er på 
hovedforløbet

er hverken i job 
eller uddannelse22

G
EN

N
EM

FØ
RS

EL
FR

AF
AL

D

100

63 38

Vi følger 100 personer som
er startet på grundforløb 2
på fødevareruddannelserne, 
og som ikke kommer direkte 
fra grundskolen

har bestået 
grundforløb 2 er startet på 

hovedforløbet

7

8
10

4 af de 9 er 
droppet ud igen

35
er faldet fra 
grundforløb 2

2 er stadig 
indskrevet

er startet på et nyt 
grundforløb 2 på 
en erhvervsskole

9

er hverken startet ny 
uddannelse eller 
kommet i job

er startet på en 
ny uddannelse

har fundet 
sig et job

14 har fundet 
sig et job

24 er startet på en 
ny uddannelse  

9 er droppet 
ud af hoved-
forløbet

9 er droppet ud 
af hoved-
forløbet igen

7 har fundet 
sig et job

er hverken startet 
ny uddannelse eller 
kommet i job

14 er startet på 
en ny uddannelse

er ikke startet på 
hovedforløbet25

14

Bager og konditor, 
Tjener, Gastronom og

Ernæringsassistent

Kilde:
Udarbejdet af Mikkel Stahlschmidt, ROCKWOOL Fonden Intervention, efter samme
metode som Groes, Madsen, Sandoy (2021), ” Completion from Vocational Educations:
A Register Based Analysis”, Copenhagen Business School.
Link til note https://fanegroes.net/onewebmedia/Completion%20from%20Vocational%20Educations_Final.pdf



1 ÅR OG 2 MÅNEDER EFTER START PÅ GRUNDFORLØB 2

GRUNDFORLØB 2 HOVEDFORLØB

Frafald og gennemførsel på grundforløb 2
for fødevareruddannelserne

(Elever som startede deres erhvervsuddannelse lige efter grundskolen) 

1 er stadig 
indskrevet

er hverken i job 
eller uddannelse

G
EN

N
EM

FØ
RS

EL
FR

AF
AL

D

100

85 58

Vi følger 100 personer som
er startet på grundforløb 2
på fødevareruddannelserne, 
og som kommer direkte fra 
grundskolen

har bestået 
grundforløb 2

er startet på 
hovedforløbet

har fundet 
sig et job

7

8
12

er hverken startet 
ny uddannelse eller 
kommet i job

7

1

er startet på 
en ny uddannelse

af de 5 er 
droppet ud igen

14
er faldet fra 
grundforløb 2

er ikke startet på 
hovedforløbet

er stadig 
indskrevet

er startet på et nyt 
grundforløb 2 på 
en erhvervsskole

5

er hverken startet ny 
uddannelse eller 
kommet i job

er startet på en 
ny uddannelse

har fundet 
sig et job

har fundet 
sig et job

19 er startet på en 
ny uddannelse  

11

9

13

er droppet 
ud af hoved-
forløbet

11er droppet ud 
af hoved-
forløbet igen

har fundet 
sig et job

1

27

2

5

47 er på 
hovedforløbet

Bager og konditor, 
Tjener, Gastronom og

Ernæringsassistent

Kilde:
Udarbejdet af Mikkel Stahlschmidt, ROCKWOOL Fonden Intervention, efter samme
metode som Groes, Madsen, Sandoy (2021), ” Completion from Vocational Educations:
A Register Based Analysis”, Copenhagen Business School.
Link til note https://fanegroes.net/onewebmedia/Completion%20from%20Vocational%20Educations_Final.pdf


