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AMU-kurser er mest populære vest for Storebælt
I 2016 deltog en højere andel af befolkningen i kommunerne vest for Storebælt i
AMU-kurser sammenlignet med resten af landet. AMU-kurser er voksen- og efteruddannelseskurser med henblik på at styrke erhvervsrettede kompetencer hos
ufaglærte og faglærte. Kommunerne med størst andel af AMU-kursister var Thisted
og Norddjurs, hvor 9 pct. af befolkningen mellem 15 og 69 år deltog. Dernæst kom
Ringkøbing-Skjern, Billund og Sønderborg, hvor 8 pct. deltog. Til sammenligning
deltog 1 pct. af befolkningen i hovedstadskommunerne Gentofte, Hørsholm, Frederiksberg og Rudersdal i AMU-kurser.
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Flest i kommuner med høj andel lavt uddannede
I kommuner med en relativt høj andel deltagere på AMU-kurser ligger andelen af
befolkningen mellem 15 og 69 år, der har grundskole som højest fuldført uddannelse, over landgennemsnittet på 25 pct. I 2016 havde 32 pct. i både Thisted, Norddjurs og Billund grundskolen som højest fuldført uddannelse, mens andelen var på
30 pct. i Ringkøbing-Skjern og 28 pct. i Sønderborg.
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Til sammenligning var der kun 13 pct. af befolkningen i Frederiksberg Kommune,
som havde grundskolen som højest fuldført uddannelse. Gentofte havde en andel
på 16 pct., Ruderdal 18 pct. og Hørsholm 19 pct.
Markant fald i antallet af AMU-kursister
Set over en fem-årig periode falder antallet af AMU-kursister. I 2012 var der
661.493 AMU-kursister, mens der var 456.254 AMU-kursister i 2016 var på. Dette
svarer til et samlet fald på 31 pct.

Med et fald på 37 pct. siden 2012 er tilbagegangen størst blandt kursister med en
videregående uddannelse. Antallet af kursister med erhvervsfaglige uddannelser
falder med 32 pct., mens antallet af kursister med en gymnasial uddannelse eller en
grundskoleuddannelse begge falder med 31 pct.
Udviklingen må ses i sammenhæng med begrænsninger i rammebetingelserne for
udbud af og deltagelse i AMU-kurser, der har medført en indsnævring i kursusudbuddet og indførelse af højere deltagerbetaling samt begrænsninger af mulighederne for VEU-godtgørelse.
Udviklingen i antal kursister på AMU-kurser
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Over halvdelen har fuldført en erhvervsfaglig uddannelse i 2016
I 2016 havde 56 pct. af AMU-kursisterne en erhvervsfaglig uddannelse som højest
fuldført uddannelse, mens tallet for kursister med en afsluttet grundskole uddannelse var på 24 pct. Kursister, som havde en videregående uddannelse som højst
fuldførte uddannelse, udgjorde 10 pct.
Af kursisterne med en videregående uddannelse udgjorde kursister med en mellemlang videregående uddannelse og kursister med en kort videregående uddannelse hver 41 pct.
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Mere information: Se mere detaljerede oplysninger i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1544.
Kilder og metoder: Se nærmere beskrivelse af metoden i statistikdokumentationen.
Videregående uddannelser indeholder: korte videregående uddannelser, mellemlange videregående uddannelser, bacheloruddannelser, lange videregående uddannelser, ph.d. og forskeruddannelser.
Henvendelse: Nare Hakhverdyan, tlf. 39 17 33 16, nhd@dst.dk

