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Bemærkninger til elev 2010
Generelt
Overordnet bemærkes følgende til årets offentliggørelse:
-

Bestanden på Københavns Universitet falder i 2010, hvilket skyldes en
oprydning i KU’s system.

-

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om tilgang i 2010
fra flyvevåbnet.

-

Erhvervsuddannelserne har gennemgået en større oprydning hvad
angår fuldførte og afbrudte.

-

Indberetningerne fra SOSU området er overgået til et nyt
indberetningssystem, og derfor kan data være mangelfulde.

-

Data for specialundervisning i grundskolen offentliggøres ikke på
baggrund af for stor usikkerhed om datakvaliteten.

-

For enkelte grundskoler kunne der ikke inddrives indberetninger.

-

På gymnasieområdet skal det bemærkes, at der er overgået til et nyt
indberetningssystem i forhold til tidligere år og derfor kan data være
mangelfulde.

I de efterfølgende afsnit beskrives de nævnte punker i nærmere detalje.

Videregående
KU har indberettet et stort antal afbrudte i 2010. Det har stor betydning for
den samlede statistik for videregående uddannelser, både hvad angår
bestandstallene, og hvad angår afbrudstallene. I 2010 vil der derfor samlet
kunne iagttages et fald i bestandstallet på KU, hvilket ikke er udtryk for en
reel ændring. Årsagen er, at KU har ryddet op i deres systemer i 2010 og
afbrudt en del studerende, som har stået som igangværende i en længere
årrække uden nogen reel aktivitet. KU har ikke kunnet placere disse
studerende over en længere årrække, hvorfor de alle står som afbrudte i 2010.
Danmarks Statistik vil beskrive problemstillingen i en særskilt NYT.
Der har været problemer med at indhente data for den pædagogiske
assistentuddannelse (PAU) fra visse institutioner via SIS. En løsning blev dog
fundet i sidste øjeblik. Udsving i antallet af studerende over årene må dog
forventes.
Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om tilgangselever for
Flyvevåbnet (189402). Dette på trods af gentagne henvendelser og
indberetninger af flere omgange.

Enkelte institutioner har ikke givet tilbagemeldinger på fremsendte
kontroltabeller trods talrige henvendelser. Langt de fleste institutioner har
dog kommenteret og godkendt deres indberetninger.

Erhverv
Der er i år foretaget en større opretning i Elev af såvel fuldførte som afbrudte
uddannelsesforløb. I alt lægges der 13.000 nye fuldførte ind og 23.000
afbrudte. Denne problemstilling er beskrevet uddybende i et særskilt
dokument ”Notat om EUD-revision 2010” og i en kort version ”Notat om EUDrevision 2010, kort version”.
SOSU området har været præget af ufuldstændige indberetninger pga. et
skifte i de administrative systemer på skolerne. Danmarks Statistik har
sammen med UNI-C og skolerne forsøgt at indhente data for området. Det må
dog konstateres, at indberetningerne på dette område har været mangelfulde
i år. Data har således ikke i fuldt omfang kunnet hentes ud af systemerne. I
visse tilfælde har skolerne dog været i stand til at indberette via regneark. Der
mangler indberetninger på nogen hundrede elever, som sidste år fremgik som
bestand og som i år ikke fremgår.
Manglende tilgang på to EUD institutioner i 2010
Efter afslutningen på indsamlingen og offentliggørelsen af Elevregistret er der
blevet fundet to eksempler på EUD institutioner, som ikke har indberettet
tilgangselever for 2010.
De to institutioner er blevet kontaktet, og der vil blive foretaget en rettelse af
data ved opdateringen for 2011. Tallene ventes offentliggjort primo juni
2011.
I alt mangler der ca. 2.000 tilgangselever i 2010 på områderne for
erhvervsgymnasiale uddannelser og for indgangs- og hovedforløb på
erhvervsuddannelserne.
Absolut betragtet mangler der flest elever på hhx og det merkantile
indgangsforløb. Disse to uddannelser udgør 1.100 af de 2.000 manglende
elever. Procentuelt udgør de manglende elever ca. 5 pct. af tilgangen på disse
uddannelser.
Uddannelsen
med
relativt
flest
manglende
tilgangselever
er
kontoruddannelsen med ca. 9 pct. Der mangler omtrent 300 tilgangselever.

Phd.
Ingen bemærkninger.

Skoler
Der offentliggøres ikke tal for specialundervisning.
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Jf. aftale mellem DST og UNI-C leveres indsamlede specialundervisningsdata
til UNI-C sammen med øvrige leverancer ultimo juni. Dog gøres der
opmærksom på, at data ikke kan indgå i offentliggørelser, da kvaliteten ikke
er tilstrækkelig god hertil.
Indberetningstidspunktet for specialundervisningsdata ændres fra næste
dataindsamling, således at skolerne fremover vil skulle indberette
oplysninger om afholdt specialundervisning ultimo april, dækkende det netop
forløbne skoleår. Ændringen medfører, at DST dermed vil indsamle tal for
den faktisk afholdte aktivitet, frem for indsamlingen i dag af planlagt
fremtidig aktivitet, vurderet ved skoleårets begyndelse. Det antages, at
ændringen vil medføre et kvalitetsløft i forhold til de indsamlede data på
området.
16 institutioner kunne DST ikke inddrive indberetninger fra. Den 6. april
2011 sendte UNI-C på vegne af DST en rykker til de manglende institutioner.
Det lykkes at få indberetning fra 4 af skolerne.
For at sikre et bedre samarbejde i forhold til indberetningerne på
grundskoleområder fremover, vil DST og UNI-C i fællesskab udarbejde en
liste over indberettende skoler inden dataindsamlingen går i gang. DST og
UNI-C vil løbende holde hinanden orienteret, hvis der under
dataindsamlingen konstateres ændringer til institutionslisten.

Gymnasier
Der var vanskeligheder forbundet med at indlæse gymnasieområdets AGYMdatasæt i elevregistret.
AGYM-datasættet blev leveret meget sent. Med datasættet fulgte en
variabelbeskrivelse, men ikke en beskrivelse af den behandlingsrutine, som
rådata havde gennemgået hos UNI-C inden leveringen til DST.
Datasættet blev langt inde i behandlingen beriget med en ekstra variabel
Skoleaar, som ikke havde været med i første omgang.
Det endelige resultat for opdatering af elevregistret på gymnasieområdet er
stykket sammen af flere alternative datakilder, da det vurderedes at AGYMdatasættet ikke var solidt nok.
De øvrige datakilder inkluderer:
- et tidligere ”nøddatasæt” med AGYM-data fra starten af året, som var
mangelfuldt mht. oplysninger om fuldførte og afbrudte.
- et tidligere leveret datasæt med karakterer.
- et udtræk fra Lectio foretaget i januar måned.
Der er ikke foretaget CPR-kontrol på gymnasiedata, da AGYM-datasættet ikke
inkluderede navneoplysninger.
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