Uddannelsesstatus for afgangsårgang 2003
- ti år efter afgang fra grundskolen
Som beskrevet i handlingsplanen for skolens selvevaluering af elevens videre forløb i
uddannelsessystemet, ønskede vi at øge den statistiske validitet ved at udvide det
statistiske materiale til også at omfatte tidligere elever, der er over 18 år og evt. fraflyttet
Horsens Kommune og derfor ikke længere figurerer i UU Horsens-Hedensteds statistik.
Gennem Danmarks Statistik har vi undersøgt det videre forløb i uddannelsessystemet
for vores 9. klasse og 10. klasse afgangselever fra 2003. Vi har valgt 2003 årgangen for
at kunne sidestille vores undersøgelse med Undervisningsministeriets undersøgelse fra
august 2014 af selvsamme årgang både regionalt og på landsplan.
Resultatet af undersøgelserne ses nedenfor:

Har fuldført eller
er i gang med en
uddannelse
Ej påbegyndt eller
har afbrudt en
uddannelse
Kilde: Danmarks Statistik
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Status over uddannelsesretning for
afgangsårgang 2003
Har fuldført eller er i
gang med følgende
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Hver elev er kun placeret ét sted i tabellen og efter højeste uddannelsesniveau.
Eksempelvis vil en elev, der først har gennemført en almen gymnasial uddannelse og nu er i gang med
en lang videregående uddannelse, være placeret under ’Lange videregående’.
Kilde: Danmarks Statistik

Uddannelsesstatus for afgangsårgang 2003
- ti år efter afgang fra grundskolen
Af statistikken ses det at ca. 60 % af Sct. Ibs Skoles afgangselever fra 2003 har
fuldført eller er i gang med en mellemlang- eller lang videregående uddannelse. På
landsplan og regionalt er det tilsvarende tal ca. 40 %.
Omkring 30 % af eleverne fra Sct. Ibs Skole går i en erhvervsfaglig retning, hvilket
svarer til procentdelen på landsplan og regionalt.
Overordnet set giver statistikken en god indikation af at Sct. Ibs Skoles afgangselever
opfylder regeringens mål om at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse,
da 99,1 % af afgangseleverne fra årgang 2003 enten har fuldført eller er i gang med
en uddannelse.
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