
Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Datavarehuset 
Temadage – handlingsplaner  
oktober 2017 

10-10-2017 

Side 1 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

10-10-2017 

Side 2 

Program 
 
 

•Handlingsplansrapporten i datavarehuset 

•Nye muligheder for at arbejde med data i datavarehuset 

•Værd at være opmærksom på i datavarehuset?  

•Nye dashboards 

•Excel-visninger 

• Opgave i de nye værktøjer 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Visninger af nøgletal på tre 
måder 

10-10-2017 

Side 3 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Frafald fra uddannelsesstart til 

hovedforløb 

  4 

Status tre måneder efter 
kvalifikation til hovedforløb 

Status tre måneder efter 
kvalifikation til hovedforløb 

Status efter endt 
grundforløb 

Status efter endt 
grundforløb 

Start population Start population 

Personer med start på 
et grundforløb i et 

kalenderår 

Personer med start på 
et grundforløb i et 

kalenderår 

Fuldføre grundforløbet 

(kvalifiaktion til hovedforløb) 

Fuldføre grundforløbet 

(kvalifiaktion til hovedforløb) 

Uddannelsesaftale Uddannelsesaftale 

I gang med 
hovedforløb 
I gang med 
hovedforløb Skolepraktik Skolepraktik 

Studiekompetancegivendeforløb Studiekompetancegivendeforløb 

Ingen uddannelsesaftale, men har haft Ingen uddannelsesaftale, men har haft 

Ingen uddannelsesaftale Ingen uddannelsesaftale 
Frafald under grundforløbet  Frafald under grundforløbet  

Frafald på grundforløbet Frafald på grundforløbet 
Frafald Frafald 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Status måles efter tre måneder 

  5 

Tilgang  
grundforløb 

2015 
2016 

Opgørelse af tidligt 
frafald 

2017 (efter 3. mdr) 

Januar 2015: Tilgang 

 

Maj 2015: Kvalifikation 

August 2015: Status efter tre mdr. 

December 2015: Tilgang 

 

December  2016: Kvalifikation 

Marts 2017: Status efter tre mdr. 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Socioøkonomisk reference 

10-10-2017 

Side 6 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

10-10-2017 

Side 7 

Hvordan dannes data til EUD 

statistik? 

EASY-S 

EASY-A/C 

EASY-P 

DVH 

Indsamling af 

trivselsdata 

Beskæftigelses- 

frekvenser (ATP) Ansøgninger  

(Optagelse.dk) 

Andre administrative systemer 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Uddannelsesgruppering 

•Gruppe: Fødevarer, jordbrug og oplevelser 

Anlægsgartner 

Bager og konditoruddannelsen 

Detailslagter 

……… 

Fødevarer, jordbrug og oplevelser             

Gartner 

……… 

•Gruppe: Kontor, handel og forretningsservice 

Detailhandelsuddannelser 

Eventkoordinator 

……… 

•Gruppe: Omsorg, sundhed og pædagogik 

Den pædagogiske assistentuddannelse 

……… 

•Gruppe: Teknologi, byggeri og transport 

Anlægsstruktør 

……… 

 

10-10-2017 

Side 8 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Elevtype og 
elevtypegruppering 

  9 

 

 EU9 

 EU9 og EUX 

 EU9 og mesterlære 

 EUV1 

 EUV1 og EUX 

 EUV2 

 EUV2 og EUX 

 EUV2 og mesterlære 

 EUV3 

 EUV3 og EUX 
 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" Adgang til dashboards: 

https://uni.uddannelsesstatistik.dk/ 

 

 

 

 

Brugernavn: kurs0323  
Password: pbb96nww 

 

10-10-2017 

Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 10 

https://uni.uddannelsesstatistik.dk/


Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Opgave  
 

(1) Brug datavarehusets excel-adgangen til at finde trivslen på hver af de syv 
trivselsindikatorer på din skole. Er der forskel afhængig af køn/herkomst? 

 

(2) Brug dashboardet til at undersøge hvert af de fire klare mål. Er der forskel 
afhængig af køn eller herkomst? 

10-10-2017 

Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 11 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Praktikpladsopsøgende 
arbejde 

Dato for kvalifikation 
til hovedforløb 

3 mdr.  

Aftale 

Skolepraktik 

Praktikpladssøgende 

Ikke i gang med hf 

10-10-2017 

Side 12 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Andel tid i skolepraktik 

10-10-2017 

Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 13 

1.7.2016 30.6.2017 

SKP 
25 % 

Aftale 
50 % 

SKP 
25 % 

Skolepraktik 100 % 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

10-10-2017 

Side 14 

1.8.2015 1.8.2016 

Elev starter skolepraktik  1.1.2016 

1.10.2015 

Eleven følges i op til 10 måneder 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Klare mål 2: Socioøkonomisk 

reference  

• Elevens 9. klasse FSA karakterer 

• Elevens køn 

• Elevens alder 

• Elevens herkomst 

• Elevens egen arbejdsmarkedsstatus 
inden start på EUD 

• Elevens egen eventuelle højeste 
fuldførte uddannelse inden EUD 

 

 

• Elevens adgangsvej inden start på 
uddannelsen (folkeskole/ 
privatskole/efterskole/anden) 

• Om eleven går praktikvejen på EUD 
uddannelsen  

• Forældrenes højeste fuldførte 
uddannelse 

• Forældrenes bruttoindkomst 

• Faderens og moderens 
arbejdsmarkedsstatus 

 

10-10-2017 

Side 15 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Syv indikatorer for elevernes trivsel på EUD 

 • Egen indsats og motivation: omhandler elevernes opfattelse af deres egen forberedelse, 
motivation, koncentrationsevne og deltagelse i undervisningen. 8 spørgsmål. 

• Læringsmiljø: omhandler elevernes oplevelse af lærernes forberedelse, faglige støtte, evner til 
at formidle og give feedback samt respekt for den enkelte elev. 8 spørgsmål. 

• Velbefindende: omhandler elevernes oplevelse af social trivsel på skolen, deres 
samarbejdsevner og om de kommer godt ud af det med deres kammerater. 4 spørgsmål. 

• Fysiske rammer: omhandler elevernes oplevelse af de fysiske undervisningsforhold, 
vedligeholdelse og rengøring på skolen samt adgang til lokaler og udstyr, som skal anvendes i 
undervisningen. ( 5 spørgsmål) 

• Egne evner: omhandler elevens opfattelse af om de klarer sig i godt i skolen, hvordan de klarer 
sig fagligt på holdet, samt om de når det, de sætter sig for. (3 spørgsmål) 

• Praktik: omhandler elevernes oplevelse af den støtte de fik til at finde en praktikplads, om de 
følte sig forberedte til skoleforløb og praktik, om det de lærer i skoleforløbene kan anvendes i 
praktikken, og om de er glade for at være i praktik.  

 

 

 

 10-11-2016 

Temadag om DVH Side 16 


