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1. Aktivitetsudviklingen vedr. ordinære elever 
 

Det andet kvartal af 2015 byder på de første aktivitetstal fra den nye produktionsskole i Vi-

borg – Viborg Produktionsskole. Herefter er vi i alt 83 produktionsskoler i Danmark. 

I begge kvartaler i det første halvår af 2015 var der en samlet nedgang i aktiviteten på 26 års-

elever, altså tilsammen 52 årselever, svarende til 2,6 %.  I alt fra 3.982 til 3.929 årselever. 

Nedenfor ses en oversigt over den kvartalsvise og årlige udvikling samt en fornyet prognose 

for udviklingen resten af året, idet der således kalkuleres med nogenlunde de samme kvartal-

stal i andet halvår som i 2014. 

Prognosen er fortsat noget usikker bl.a. grund af usikkerheder omkring konsekvenser af den 

nye erhvervsuddannelsesreform og opstarten af den kombinerede ungdomsuddannelse. 

 

 

     

Forskel 2014-2015 

  2012 2013 2014 2015 Absolut I procent 

1. kvartal 2116 1878 1986 1960 -26 -1,3 

2. kvartal 1987 2009 1996 1970 -26 -1,3 

3. kvartal 1567 1547 1592 1600 8 0,5 

4. kvartal 1941 1941 1892 1900 8 0,4 

I ALT 7611 7374 7466 7430 -36 -0,5 
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De med blåt markerede felter indeholder tal modtaget fra Undervisningsministeriet. 

De med gult markerede felter indeholder prognose udarbejdet af Produktionsskoleforeningen. 

Nærmere analyse af udviklingen i de enkelte skolers ordinære aktivitet i 1. kvartal viser, at 

lidt mere end halvdelen af skolerne (44) har oplevet tilbagegang i antallet af ordinære årsele-

ver i forhold til samme periode i 2014, mens 34 skoler har haft fremgang. Endelig har 4 skoler 

haft udsving på under 1 %. 

 

Den procentvise tilbage- og fremgang er forsøgt illustreret i nedenstående diagram: 

 

 

 

 

Søjlerne med rødt angiver antal skoler med tilbagegang; grønne søjler skoler med fremgang. 

Gult er antal skoler, der har haft et beskedent udsving på under 1 % i forhold til 1. halvår 2014. 

Den nye Viborg Produktionsskole er ikke medtaget i oversigten. 
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Produktionsskolerne fordelt efter procentvis frem- 
eller tilbagegang i den ordinære aktivitet i 1. 

halvår 2015 sammenholdt med 2014. 
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2. Aktivitetsudviklingen vedr. EGU  
 

 

 

*) Tallene for 2015 er alene for første halvår. 

 

Til sammenligning var der i 1. halvår 2014 indberettet følgende til undervisningsministeriet: 

 

 385 starttilskud 
 137 sluttilskud  
 85 afbrudte forløb på grund af overgang til anden uddannelse 
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