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Nedbring produktionstiden
En række tiltag over de senere år betyder, at
Uddannelseskontoret kan producere flere registre hurtigere i
2015 end hidtil:
 Elevregistret, publiceres ultimo februar 2015. En måned
tidligere end i 2014.
 Kvalifikationsregistret, publiceres ultimo april 2015. Fire
måneder tidligere end i 2014.
 Ph.d. registret, publiceres ultimo juni 2015. Seks måneder
tidligere end i 2014.
 Befolkningens uddannelse, publiceres ultimo juni. Tre
måneder tidligere end i 2014.
 Kursistregistret, publiceres ultimo maj. En måned tidligere end
i 2014.
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Nedbring produktionstiden
• På området for professionshøjskoler og erhvervsakademier skal det
administrative system (SIS) på institutionerne tilpasses. DSt vil
arbejde for at implementere tiltag i systemet, der kan fremme
effektiviteten og kvaliteten i indberetningen af data til statistiske
formål.
• Systemet EUD institutionerne anvender (EASY), skal tilpasses i
forbindelse med EUD reformen. DSt vil arbejde for at implementere
tiltag i systemet, der kan fremme effektiviteten og kvaliteten i
indberetningen af data til statistiske formål.
• DSt vil i 2015 indgå i et samarbejde med KL om indhentning af data
fra grundskolerne. Forventningen er, at samarbejdet på sigt vil
bidrage til datakvaliteten og effektiviteten i statistikproduktionen.
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Forbedret datakvalitet
 Oprydning i kodningen af uddannelser i Uddannelsesregistret
 Udrulning af ny forspaltekode i Statistikbanken baseret på
kvalitetstjek af Uddannelsesregistret og overvejelser og høringer om
relevant kategorisering af uddannelserne
 Det nye detaljerede Elev 3 vil skulle udgøre datagrundlaget for
Statistikbanktabellerne
 Indhentning af data fra nye kilder som hidtil ikke har været dækket:




Indvandreres medbragte uddannelser (STAR)
Militære uddannelser (Forsvaret)
Foranalyse om indhentning af nye data til et personaleregister for
uddannelsesinstitutionerne

 Videreudvikling af kvalitetsdeklarationer til dokumentation af
registrene
 Register over aldrig fremmødte på EUD området
 Udarbejdelsen af en DSt definition af frafald
 Udarbejdelse af yderligere procesdokumentation af arbejdsgangene
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Nye publiceringer og analyser i 2015
 Nye frafaldstabeller
 Temapublikation: Grundlovstema
 Nye muligheder med nye forspalter



Særligt fokus på arbejdsmarked
Særligt fokus på internationale tabeller

 Inddeling og offentliggørelse af de nye gymnasieretninger
 Arbejdsmarkedsrelaterede analyser af Ph.d.’ere – indkomst og
løn i sammenligning med kandidater
 Forløbsstatistikker med tilgang og afgang på institutionsniveau
Hvor kommer de studerende fra – uddannelse, arbejdsmarked,
forældre, institution?
 Hvor går de hen, og hvad sker der med dem– videre uddannelse,
arbejdsmarked, løn, selvstændig, offentlig/privat ansat, frafald versus
gennemførsel?
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Fokus på brugerinddragelse





Afholdelse af målrettede kurser i uddannelsesstatistik
Kvalitetsseminar med ministerierne
Seminarer med institutionsrepræsentanter
Besøgsrunde hos ministerier og andre interessenter
(arbejdsmarkedsparter, tænketanke, uddannelsesrelaterede interesseorganisationer og
sammenslutninger mm.)
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