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Erhvervs- og Vækstministeriet  Dorte Koch  
Rektorkollegiet for de kunstneriske og  Torben Holm 
Kulturelle uddannelser 
Danske Erhvervsakademier  Alexander Nepper 
   Michael Rugaard  
Landsorganisationen  Anders Vind 
Danske Universiteter  Marianne Toftegaard Hansen 
   Peter Dalby Larsen 
Lederforeningen, VUC  Jonas Ring Madsen  
Professionshøjskolerne Rektorkollegium Claus Peter Bjælke Hansen,  

Kamma Westergaard  
Ministeriet for børn og unge  Jens Andersen 
Dansk Arbejdsgiverforening  Maria Bille 
Gymnasieskolernes rektorforening Kirstine Kjemtrup 
Dansk Industri   Thomas Klinkefelt 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl 
Danmarks Statistik   Susanne Mainz Sørensen 
   Mette Foss Andersen 
   Johanne Snog Gillesberg 
    Henrik Bang (formand),  
    Lone Solbjerghøj (sekretær) 
 
 
 
1.   Meddelelser og referat for seneste møde   (DST orienterer) 

 

2.   Elev 3 og den kommende ”hullukkede” version  (DST orienterer)  
 
3.   Kriminalitet og Uddannelse   (DST orienterer) 
 

4.   AES og CVTS, præsentation af de kommende surveys (DST orienterer) 
 
5.  DI præsenterer deres nyeste analyse af virksomhedernes mangel på arbejdskraft  
      i årene der kommer         (Oplæg ved Chefkonsulent Thomas Klinkefelt, DI) 
 
6.   AE præsenterer deres nyeste analyse af mønsterbrydere  
                                                       (Oplæg ved Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl, AE) 
 
7.   Eventuelt 
 

 
Referatet fra 5. møde, 2. december 2014 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
Henrik Bang (HB) præsenterede Danmarks Statistiks visioner i ”Strategi 2020” og 
oplyste, at der er planlagt løbende revision af strategien hvert andet år. 
 
HB kunne endvidere fortælle, at uddannelseskontoret fortsat arbejder på at 
nedbringe produktionstiderne for uddannelsesstatistikkerne. Publiceringstiden for 
ELEV-registret 2015 bliver således beskåret med endnu en måned og vil blive 
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offentliggjort ultimo januar 2016. Det gælder dog også flere af de øvrige 
uddannelsesstatistikker, og bl.a. blev ph.d.-statistikken i år publiceret 2 måneder 
tidligere. 
 
HB bebudede endvidere, at pressemeddelelserne på uddannelsesstatistikken, NYT fra 

Danmarks Statistik, fremover i højere grad vil indeholde analyseresultater. Dette vil 
være resultatet af en generel justering af fokus i institutionens publiceringer. 
 
 
Susanne Mainz Sørensen, DST, (SMS) præsenterede den nye version af elevregistret, 
ELEV3, som nu danner grundlag for al publicering på ELEV-registret. 
 
ELEV3 er kendetegnet ved, at oplysninger om institutionsskift bevares. Tidligere blev 
hele uddannelsesforløbet tilknyttet slutinstitutionen. Endvidere bliver oplysninger 
om kortvarende uddannelsespauser bevaret i registret. Tidligere blev pauser under 
13 måneder ”hullukket”. 
 
Der udarbejdes dog også en ”hullukket” version af ELEV3, da dette er mest 
hensigtsmæssigt til nogle analyser. På forespørgsel fortalte SMS, at denne version 
adskilte sig fra den tidligere hullukkede version af ELEV, da proceduren i modsætning 
til tidligere nu var, at hullukning først fandt sted efter fjernelse af overlap. 
 
 
Mette Foss Andersen, DST, (MFA) præsenterede en analyse af gennemførelse af 
ungdomsuddannelse af unge med og uden domme for kriminalitet i henhold til 
straffeloven, loven om euforiserende stoffer og våbenhoven. I analysen er bl.a. også 
inddraget oplysninger om køn og herkomst.   
 
Resultaterne er offentliggjort i NYT fra Danmarks Statistik. 
 
 
Johanne Snog Gillesberg, DST, (JSG) præsenterede 2 undersøgelser om efter- og 
videreuddannelse. Begge er forordningsbestemte EU-undersøgelser.  
 
CVTS (Continuing Vocational Traning Survey) gennemføres blandt ca. 3000 private 
virksomheder med mindst 10 ansatte, og omhandler deres brug af efter- og videre-
uddannelse i 2015. Undersøgelsen gennemføres i 2016 og forventes publiceret medio 
2017. 
 
AES (Adult Education Survey) gennemføres blandt ca. 6000 personer i aldersgruppen 
25-64 år og omhandler deres deltagelse i efter- og videreuddannelse, samt evt. 
vanskeligheder og udbyttet ved deltagelsen. Interviewingen gennemføres i 1. kvartal 
2017 og omhandler aktiviteter i de seneste 12 måneder. Resultaterne forventes 
publiceret i starten af 2018. 

 
 

Thomas Klinkefelt, Dansk Industri, (TK) præsenterede DI’s nyeste analyse af behovet 
for faglærte. Her har DI set nærmere på forventet udbud af faglært arbejdskraft over 
en 10-årig periode og sammenholdt det med det forventede fremtidige beskæf-
tigelsesbehov inden for 64 branchegrupper.  DI forudser en mango på 44.000 
faglærte i 2025 i de branchegrupper, der indgår i analysen, og med nogen variation 
mellem branchegrupperne. 
 
TK fortalte endvidere, at DI planlægger tilsvarende analyser vedr. arbejdskraft med 
kort videregående eller mellemlange videregående uddannelser 
 
 
Mie Dahlskov Pihl, AE, (MD) præsenterede Arbejderbevægelsens Erhvervsråds 
analyse af unge mønsterbrydere baseret på data fra Danmarks Statistik. I analysen 
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har AE set på udviklingen i andelen af de 25-årige med ufaglærte forældre, der selv 
har fuldført en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse.  
 
MD fortalte bl.a., at efter ti års negativ udvikling steg andelen af mønsterbrydere igen 
fra 2013 til 2015 med 1,8 procentpoint, hvilket især skyldtes, at sjællandske unge i 
højere grad end før får en uddannelse efter grundskolen, om end de dog fortsat ligger 
lavt, når det kommer til at bryde den sociale arv og få en uddannelse. 

Intet. 
 
 
Næste møde forventes afholdt i november 2016. 
 
 
 
Præsentationerne ligger på Danmarks Statistiks hjemmeside 
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