
 

 

 
   

 

Unge, der starter på en erhvervsuddannelse 

efter fuldførelse af gymnasial uddannelse  

 

Børne- og Ungdomsudvalget har – i forbindelse med 
introduktionen til overgang til ungdomsuddannelse på 

udvalgets møde den 4. maj 2022 – efterspurgt, hvor mange 
unge i København, der søger en erhvervsuddannelse efter at 

have taget en studentereksamen.  

Dette notat viser, hvor mange unge københavnere, der 

starter på en erhvervsuddannelse (EUD) inden for to år 

efter fuldførelse af gymnasial uddannelse, samt hvilke 

typer af gymnasiale uddannelser, de unge kommer fra, og 

hvilke EUD-retninger, de starter på.  

Notatet er til udvalgets orientering.  

 

Tabel 1: Antal unge, der starter på en EUD efter gymnasial 

uddannelse 

  

Antal (andel) unge, der har fuldført en gymnasial 

uddannelse, som starter på en EUD inden for to år 

efter 

2017 101 (4,5%) 

2018 109 (4,6%) 

2019 127 (4,8%) 

Kilde: Den Tværgående Analyseenhed, Københavns Kommune  

Population: Unge, der har fuldført en gymnasial uddannelse i hhv. 

2017, 2018 og 2019, og som havde bopæl i Københavns Kommune som 14-

årige samt på det tidspunkt, hvor de fuldførte gymnasiet.  

 

Omkring 4-5 pct. af unge københavnere, der har fuldført en 

gymnasial uddannelse i årene 2017-19, påbegynder en 

erhvervsuddannelse inden for to år efter afgang fra 

gymnasiet.  

17. august 2022 

 

 

 

Fagligt Center 

Dagtilbud, Fritid og Unge 

Gyldenløvesgade 15 

1600 København V 

 

EAN-nummer 

5798009383730 

 

Fagligt Center 

Børne- og Ungdomsforvaltningen  

Notat 
 

Til Børne- og Ungdomsudvalget 



 

Dagtilbud, Fritid og Unge 2/3 

 

 

 

Tabel 2: Andelen af unge, der starter på en EUD efter 

gymnasiet, fordelt på gymnasial uddannelsestype 

  STX HF  HHX   HTX   Andre*  Total 

2017 3,4% 11,5% 5,0% 2,7% 7,0% 4,5% 

2018 3,6% 9,4% 3,2% 7,1% 5,0% 4,6% 

2019 3,5% 11,8% 4,2% 7,4% 0,0% 4,8% 

Kilde: Den Tværgående Analyseenhed, Københavns Kommune  

Population: Unge, der har fuldført en gymnasial uddannelse i hhv. 

2017, 2018 og 2019, og som havde bopæl i Københavns Kommune som 14-

årige samt på det tidspunkt, hvor de fuldførte gymnasiet.  

* Studenterkursus og Dansk-Fransk el. International Baccalaurate 

 

De unge københavnere, der starter på en erhvervsuddannelse 

efter gymnasiet, er i højere grad unge, der har fuldført 

en HF efter grundskolen. 11,8 pct. af unge, der har 

fuldført en HF i 2019, starter således på en EUD inden for 

to år efter. Omvendt er det kun 3,5 pct. af de unge, der 

har fuldført en STX i 2019, der efterfølgende starter på 

en EUD.   

Tabel 3: Type af erhvervsuddannelse, som unge, der 

tidligere har fuldført gymnasial uddannelse, starter på 

 

Teknolo

gi, 

byggeri 

og 

transpo

rt 

Fødevar

er, 

jordbru

g og 

oplevel

ser 

Kontor, 

handel og 

forretningsse

rvice 

Omsorg

, 

sundhe

d og 

pædago

gik 

Andre 

erhvervsfag

lige 

uddannelser

* 

201

7 
26,7% 11,9% 37,6% 14,9% 8,9% 

201

8 
26,6% 9,2% 47,7% 7,3% 9,2% 

201

9 
41,7% 7,1% 32,3% 7,9% 11,0% 

Kilde: Den Tværgående Analyseenhed, Københavns Kommune  

Population: Unge, der har fuldført en gymnasial uddannelse i hhv. 

2017, 2018 og 2019, og som havde bopæl i Københavns Kommune som 14-

årige samt på det tidspunkt, hvor de fuldførte gymnasiet.  

* Kosmetolog, Grundlæggende Maritim Uddannelse og Kirkemusiker Sang 

 

Størstedelen af de unge københavnere, der påbegynder en 

erhvervsuddannelse efter gymnasiet, starter på 
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erhvervsuddannelser indenfor Teknologi, byggeri og 

transport samt Kontor, handel og forretningsservice. 

 

Bilag 1. Datagrundlag  

Opgørelserne er baseret på Elevregisteret KOTRE, 

Befolkningsregisteret og Bopælsændringsregistret. 

Uddannelsesdata er begrænset til 30.09.21, og for at følge 

de unge i minimum to år efter fuldførelse af gymnasial 

uddannelse er 2019 den seneste årgang, som dette notat 

præsenterer data fra.   

 


