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Henrik Bang (HB) fortalte, at kontoret for Uddannelsesstatistik i DST er lagt sammen 
med kontoret for Befolkningsstatistikken og i den forbindelse er Christian Vittrup 
blevet udnævnt til vice-kontorchef med Uddannelsesstatistikken som ansvarsområde. 
 
HB fortalte endvidere, at DST pt søger finansiering til et projekt vedrørende udvikling 
af indikatorer for livskvalitet. Formålet er b.la, at indikatorerne kan måle livskvalitet 
på kommuneniveau. 
 
HB fortalte om arbejdet med reformprocessen i DST – et arbejde som er bredt ud i 
hele institutionen og involverer alle medarbejdere.  
 
I samarbejde med KL undersøges i øjeblikket mulighederne for koordinering af 
dataindsamlingen til statistikker på grundskoleområde 
 
Endelig fortalte HB, at dokumentationen af DST’s statistikker fra den 15. januar 2015 
vil være tilgængelig på hjemmesiden i en udvidet og revideret form, der følger 
retningslinjer fastlagt af Eurostat. 
 
 
Peter Bohnstedt Anan Hansen gav status på indførelse af en ny uddannelses-
klassifikation, DISCED-15, som Danmark statistik vil anvende i publiceringer fra 
næste år.  Samtidig vil to klassifikationer: Forspalte1 og DUN blive udfaset. Bemærk, 
at der ikke vil ske ændringer af Danmarks Statistiks UDD og AUDD-koder. 
  
Se nærmere om indførelsen af den nye uddannelsesklassifikation i den vedlagte 
præsentation fra mødet eller på hjemmesiden www.dst.dk/DISCED-15. 
 
 
Leo Elmbirk Jensen (LJ) fortalte om arbejdet med at udvikle en klassificering af de 
gymnasiale studieretninger på grundlag af oplysninger om fagprofil vægtet med 
oplysningen om niveau (A, B eller C- niveau) for de fag, der indgår for den enkelte 
elev. 
 
Der er i første omgang tale om et pilotprojekt, som gennemføres i første halvdel af 
2015.  
 
Det blev foreslået, at DST sikrer sig, at faggrupperne indeholder et passende antal 
elever, da der er stor forskel på søgningen til de forskellige fag. Det blev endvidere 
påpeget, at det vil være hensigtsmæssigt om navngivningen af faggruppe er 
konsistent med betegnelserne anvendt i den nye gymnasiereform, LJ kunne oplyse, at 
begge forslag vil indgå i overvejelserne. 
 
 
Leo Elmbirk Jensen gav status på DST’s arbejde med opbygning af ELEV-overgangs-
registret. Der er ikke tale om en ny dataindsamling men om en ny organisering af 
data i Elevregistret, som vil være skræddersyet til analyser af tilgang, gennemførelse 
og afgang fra uddannelsessystemet.  
 
Opgørelser over gennemførelse på videregående uddannelser og på ungdoms-
uddannelser vil blive lagt i statistikbanken i løbet af foråret 2015. Forskningsdata vil 
være til rådighed fra sommer 2015. 
 

 
Jens Storm (JS) præsenterede dimensioneringsmodellen. JS fortalte om overvejelser 
undervejs i processen og om de justeringer af modellen, der var foretaget.  JS fortalte 
endvidere, at ministeriet havde lagt beregningsgrundlaget ud på ufm.dk, for at sikre 
stor grad af gennemsigtelighed, hvilket de havde fået meget positiv respons på. 
 
 
Christian Vittrup fortalte om planer og initiativer for uddannelsesstatistikken i 2015. 
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Produktionstiden for dannelse af ELEV er blevet forkortet i de seneste år og dette vil 
også være tilfældet i 2015, hvor statistikken publiceres den 28. februar. I 2015 vil en 
række af de øvrige uddannelsesstatistikker også blive publiceres hurtigere. 
 
Der vil i løbet af året blive gennemført en række initiativer til forbedring af 
statistikkernes datakvalitet. Og en række nye publiceringer og analyser vil udkomme, 
herunder er der bl.a. planlagt nye tabeller i statistikbanken om frafald fra 
uddannelser samt nye arbejdsmarkedsrelaterede analyser. 
 
Der vil også i 2015 blive gennemført seminar om uddannelsesstatistik, kvalitets-
seminar og møderækker, der kan sikre fokus på brugerinddragelse i det løbende 
arbejde med statistikken. 
  
 
Intet 
 
 
Næste møde forventes afholdt i november 2015. 
 
 
 
Præsentationerne ligger på Danmarks Statistiks hjemmeside 
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