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Januar 2017/VUC 
Notat 

 

Undersøgelse af opkvalificering til EUD-forløb 
 

 
Baggrund 
Med erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 blev der indført et adgangskrav på 02 i matema-
tik og dansk. VUC fik til opgave at opkvalificere de mange unge og voksne, der ikke havde til-
strækkelige almene kvalifikationer til at starte på en erhvervsuddannelse.  
 
Lederforeningen for VUC har ønsket at dokumentere og følge udviklingen i antallet af kursister, 
der opnår opkvalificering til EUD på landets VUC’er.  
I december 2016 blev der gennemført en undersøgelse af antallet af kursister, der har bestået 
et fag, der giver adgang til EUD. Undersøgelsen har udelukkende set på personer, der er til og 
med 35 år. 25 ud af 30 VUC’er har deltaget i undersøgelsen. 

 
Undersøgelsens resultater 
Undersøgelsen viser, at der er sket en stigning i antallet af personer, der har bestået et fag på 
VUC, der giver adgang til EUD. Fra skoleåret 2013-2014 til skoleåret 2015-2016 var der en stig-
ning på 3959 personer, svarende til en stigning på 52 procent. 

 
Efter at EUD-reformen trådte i kraft i august 2015, er antallet af personer på VUC, der via mål-
rettede avu-forløb opnår de fornødne kompetencer til at starte på en erhvervsuddannelse, 
steget markant. 
 
Stigningen kan sammenholdes med den generelle stigning i antallet af årskursister på avu. An-
tallet af årskursister på avu er i perioden 2013-2014 til 2015-2016 steget med 2284 årskursi-
ster, svarende til 30 procent. Sammenholder man stigningen i antallet af kursister, der består 
et EUD-forberedende fag med stigningen i antallet af årskursister, viser undersøgelsen, at AVU 
efter EUD-reformens ikrafttrædelse anvendes mere målrettet erhvervsuddannelserne og der-
med bidrager til at opfylde den politiske målsætning om, at flere skal have en erhvervsuddan-
nelse. 
  

Årstal 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Antal personer. Opkvalificering til EUD via VUC 7661 7773 11620 

Index. Opkvalificering til EUD via VUC 100% 101% 152% 

Antal årskursister på AVU på VUC 7595 8861 9879 

Index. Antal årskursister på AVU på VUC 100% 117% 130% 
En årskursist svarer til en person, der er blevet tilbudt undervisning i 812,5 klokketimer 
 
 
Tabellen nedenfor viser, at der har været en stigning på AVU, som ikke modsvares af en stigning 
på HF. Dette kunne indikere, at AVU i høj anvendes til at opkvalificere til eud. Konklusionen må 
derfor være, at de kursister som bliver opkvalificeret på VUC til at starte på en erhvervsuddan-
nelse, også vælger at starte på en erhvervsuddannelse. 
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Antallet af årskursister på VUC 

    

Årskursister AVU Hf-enkeltfag Toårigt hf 

Sommeroptag 2016* 11.163 13.684 6.232 

2015 9.879 14.501 6.414 

2014 8.861 14.488 6.529 

2013 7.595 14.117 6.127 

2012 7.365 13.292 5.460 

* på baggrund af rundspørge til VUC'erne om forventet samlet optag i sommeren 2016. 


