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Om EUD-statistikkerne: 

Byggeriets uddannelser udarbejder statistisk materiale, der giver et overblik over de væsentligste nøgletal på 
EUD-området og udviklingen her. 

Byggeriets Uddannelser udarbejder oplysningerne på baggrund af 2 forskellige statistikker. Det fremgår under 
den enkelte statistik, hvor oplysningerne stammer fra. 

1. Fra Undervisningsministeriets Datavarehus - praktikpladsstatistik - trækkes i slutningen af hver måned, en 
statistik over indgåede og igangværende uddannelsesaftaler samt skolepraktikelever på uddannelserne i 
Byggeriets Uddannelser. Disse oplysninger viser de registrerede tal ca. 8 uger tidligere. Herved bør 
indtastningsarbejdet på de forskellige skoler være afsluttet og tallene retningsvisende. Det er disse 
oplysninger UVM lægger til grund for deres arbejde med udviklingen af uddannelserne. 

Statistik over indgåede aftaler år til dato udarbejdes kvartalsvis. 

I statistikken for december samt juni, over igangværende uddannelsesaftaler, udarbejdes et diagram over årets 
igangværende elever i forhold til de sidste 10 år, samt diagram og alle igangværende elever, fordelt på 
aftaletyper. I statistikken for december over indgåede aftaler, udarbejdet et diagram over årets indgåede aftaler 
i forhold til de sidste 10 år.   

2. Fra skolernes EASY-P system udarbejdes statistikken omkring ophævede elever, udlærte elever, EUX elever 
samt forventede udlærte elever. EASY-P-systemet er ikke et egentlig statistiksystem, men et formelt 
registreringssystem, hvor skolerne registrerer godkendte virksomheder og elevers uddannelsesaftaler. 

Bemærk, at oplysningerne er et direkte træk i systemet, som er retningsgivende, men ikke nødvendigvis 
sammenfaldende med de tal fra de dynamiske tabeller, som Undervisningsministeriet bruger som grundlag 
for at forholde sig til uddannelserne og udviklingen. 

A. Statistikkerne med indgåede praktikpladsaftaler. Ved flere efterfølgende korte aftaler medtælles kun elevens 
første korte aftale. Ved restaftaler (efter SKP og kort aftale) medtælles disse aftaler med for hver gang. Denne 
statistik giver derfor ikke et reelt billede af, hvor mange 1. gangs aftaler der indgås.  

B. Statistikken med ophævede uddannelsesaftaler viser et samlet tal, der dækker over:  
• Aftaler ophævet i prøvetiden  
• Aftaler ophævet efter prøvetiden (opsigende part uoplyst) 
• Aftaler ophævet efter prøvetiden af eleven  
• Aftaler ophævet efter prøvetiden af praktikvirksomheden  
• Aftalen ophævet efter gensidig aftale 

C. Svendeprøvestatistikken og prognose, udarbejdes 2 gange årligt fra skolernes EASY-P system. 
Prognosetallet er trukket på baggrund af de uddannelsesaftaler der er registreret på dagen for trækket. Disse 
oplysninger vil give et billede af den forventede udvikling, men vil ikke være præcise, da igangværende 
uddannelsesaftaler kan ændres, forlænges eller ophøre.  

D. Statistikken over EUX elever. Tallene trækkes fra skolernes EASY-P-systemet, på baggrund af de 
uddannelsesaftaler der er registreret med en EUX aftaletype på dagen for trækket. Disse oplysninger vil ikke 
altid være præcise, da der, ud over forlængelser og ophævelser, kan forekommer et slip mellem en kort 
aftale er afsluttet, og den næste korte aftaler/restaftale bliver registreret.   
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