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g Formålet med denne rapport er at give et samlet overblik over uddannelser og 
uddannelsesinstitutioner på alle niveauer i den midtjyske region. 

Uddannelse er en afgørende forudsætning for vækst og udvikling, og derfor spiller 
uddannelsessektoren en væsentlig rolle i forhold til både den private og den offentlige del af 
arbejdsmarkedet.

Uddannelsessystemet er inddelt i kompetencegivende og ikke-kompetencegivende uddannelser.

De ikke-kompetencegivende uddannelser:

•	 Grundskoleuddannelse – omfatter 0. til 10. klasse og udbydes af folkeskoler, friskoler, 
privatskoler, ungdoms- og efterskoler.

•	 Gymnasiale uddannelser – omfatter Stx, 2-årigt Hf-kursus, Hhx, Htx og IB og udbydes af 
gymnasier, voksenuddannelsescentre (VUC) og erhvervsskoler.

De kompetencegivende uddannelser inddeles i:

•	 Erhvervsfaglige uddannelser – omfatter 12 indgange til grundforløb samt et stort antal 
hovedforløb og udbydes af erhvervsskolerne (tekniske skoler, handelsskoler, social- og 
sundhedsskoler samt landbrugs- og fiskeriskoler).

•	 Korte videregående uddannelser – omfatter uddannelser af op til to års varighed og udbydes af 
erhvervsakademier m.fl.

•	 Mellemlange videregående uddannelser – omfatter uddannelser af mere end to års varighed 
og mindre end fem års varighed, f.eks. velfærdsuddannelser, der udbydes af professionshøjskoler 
og universiteter.

•	 Lange videregående uddannelser – omfatter uddannelser af fem eller flere års varighed. Det 
drejer sig om kandidatuddannelser og ph.d. uddannelser, der udbydes af universiteter.

•	 Voksen- og efteruddannelse – omfatter bl.a. forberedende voksenundervisning (FVU), almen 
voksenuddannelse (AVU), Hf-enkeltfag, som udbydes af Voksenuddannelsescentre (VUC’erne) og 
Studenterkurser og AMU-kurser, der udbydes af erhvervsskoler.

Desuden findes der en række ikke-kompetencegivende uddannelser, som udbydes af højskoler, 
sprogskoler, produktionsskoler, daghøjskoler, ungdomsskoler og oplysningsforbund. Disse uddannelser 
indgår dog ikke i denne redegørelse.
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Kilde: UVM.dk - http://uvm.dk/Uddannelser/Paa-tvaers-af-uddannelserne/Overblik-over-
det-danske-uddannelsessystem

Figur 1.1 viser opbygningen af det 
ordinære uddannelsessystem fra 0. klasse 
(trin 0) over ungdomsuddannelser (trin 
10-13), videregående uddannelser og 
erhvervsuddannelsernes hovedforløb (trin 
13-17) og ph.d. uddannelser (trin 18-20).
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Kilde: UVM.dk - http://uvm.dk/Uddannelser/Paa-tvaers-af-uddannelserne/
Overblik-over-det-danske-uddannelsessystem

Figur 1.2 viser voksen- og efteruddannelsessystemet 
og hvordan det forholder sig til det ordinære 
uddannelsessystem fra ungdomsuddannelserne og op. 



Grundskolen

I 2014 startede 15.639 
børn i grundskolen i Region 
Midtjylland. 

16.432 elever afsluttede i 2013 
9. klasse, og 9.080 valgte at 
fortsætte i 10. klasse eller på 
efterskole. 
 
Der er i Region Midtjylland 
559 grundskoler, hvoraf fire er 
internationale (Viborg, Ikast-
Brande, Viby og Højbjerg). 
På landplan er der 24 
internationale grundskoler.
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efteruddannelse

Voksen, efter- og 
videreuddannelse foregår på 
flere niveauer afhængig af 
aktuelt uddannelsesniveau og 
erhvervserfaring. I 2014 har 
139.000 deltaget på AMU kurser 
(dette kan man også opdele 
i, om det er med eller uden 
certifikat) i Region Midtjylland. 

Ungdomsuddannelser

92,2 % af eleverne i 9. eller 
10. klasse i Region Midtjylland 
tilmelder sig en ungdoms-
uddannelse. 

70,8 % vælger en gymnasial 
uddannelse, og 21,4 % vælger 
en erhvervsfaglig uddannelse.

Der er i Region Midtjylland 
41 almene gymnasier og 16 
handels- og tekniske gymnasier.

Alle erhvervsuddannelser 
udbydes i Region Midtjylland, og 
størstedelen af erhvervsskolerne 
er godkendt som praktikcentre.

Mange uddannelsesinstitutioner 
har fokus på betydningen af 
det internationale som en del af 
indholdet i deres uddannelser, 
flere udbyder en international 
linje, og fem er godkendt som 
udbydere af en international 
studentereksamen (IB).

En række gymnasier tilbyder 
undervisning i samarbejde 
med Aarhus Universitet og 
VIA University College, og 
næsten alle gymnasier i Region 
Midtjylland er med i Akademiet 
for talentfulde Unge. 

Videregående 
uddannelser

Mange unge i Region Midtjylland 
vælger en videregående uddan-
nelse.

Af årgang 2012 forventes 70,3 
% at gennemføre en videre-
gående uddannelse.

Aarhus Universitet uddanner 
hvert år 4.000 kandidater og 
har 44.500 studerende (2012) 
– heraf er de 5.000 udenlandske 
studerende. Der er 1.900 ph.d.-
studerende ved universitetet, 
heraf er 25 % udenlandske.

VIA University College er 
Danmarks største professions-
højskole med internationale 
campusmiljøer i syv af 
regionens byer, som huser 
18.500 studerende og 20.000 
kursister. 

Erhvervsakademierne i Aar-
hus, Randers og Herning 
uddanner tilsammen 1.554 
studerende om året inden
for en lang række korte 
erhvervrettede uddannel-
ser, mens VIA University 
College har 509.
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Tabel 1.1: Uddannelsespendling i de syv områder

Figur 1.3: Syv pendlingsområder

8

Figur 1.3 og tabel 1.1 viser de syv områder, i hvilke den 
primære pendling sker. 

Kilde: Undervisningsministeriets database/statistikbank
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307.473 personer i Region Midtjylland er under uddannelse 
indenfor det ordinære uddannelsessystem fra grundskole til 
ph.d. uddannelser i 2013. 69.920 af dem er i gang med en 
ungdomsuddannelse.

Vi bliver bedre og bedre uddannede - og også højere. Fra 2006 
til 2014 er andelen af de 29-årige med en lang videregående 
uddannelse steget fra indeks 100 til indeks 136. Til gengæld er 
der færre, der ender med en erhvervsfaglig uddannelse, hvor de 
29-årlige i perioden har bevæget sig fra indeks 100 til indeks 70.

Det går fremad for ungdomsuddannelserne, og vi nærmer os 95 % 
målsætningen. For årgang 2012 forventes 94 % at have mindst en 
ungdomsuddannelse 25 år efter 9. klasse. 
Alle gymnasiale uddannelser har i perioden fra 2003 til 2013 oplevet 
en øgning i tilgangen til uddannelserne. Den mindste øgning står 
Hhx-uddannelsen for med 18 %, Stx har haft en øget tilgang på 61 
%, Htx 63 % og Hf-tilgangen er øget 69 %.

De erhvervsfaglige uddannelser har til deres grundforløb i perioden 
haft en øget tilgang på 18 %, et tal, der dog også indeholder 
omvalg over flere år. Social- og sundhedsskolerne har haft en 
øget tilgang på 168 %, hvilket er et udtryk for især udviklingen på 
sundhedsområdet. Hovedforløbsuddannelserne har ligeledes haft en 
øgning i tilgangen på 18 %. 

Så hvorfor kommer vi til at mangle faglært arbejdskraft? 25 år efter 
9. klasses afslutning forventes 25 % af årgang 2012 at have en 
erhvervsfaglig uddannelse som deres højeste afsluttede uddannelse, 
men flere tager en erhvervsuddannelse. Faktisk forventes 27 %, 
af dem, der har gennemført en erhvervsfaglig uddannelse, at have 
gennemført en videregående uddannelse senest 25 år efter 9. 
klasse.

Flere tager en videregående uddannelse, faktisk forventes 63 % 
af årgang 2012 at have en videregående uddannelse 25 år efter 
9. klasse og 30 % af disse forventes at have en lang videregående 
uddannelse. 

Fra 2003 til 2013 er optaget til de korte videregående 
uddannelser i regionen steget 75 %, hvilket især er sket efter 
erhvervsakademiernes oprettelse i 2005. De mellemlange 
videregående uddannelser har øget deres optag med 51 %, Aarhus 
Maskinmesterskole alene har 
haft et øget optag på 433 %. 
De lange videregående 
uddannelser har i peri-
oden øget deres 
optag med 77 %.
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Som nævnt i indledningen er uddannelse en væsentlig forudsætning for vækst og udvikling. Derfor har 
regionsrådet og Vækstforum fokus på uddannelse. Regionsrådet har deres egen uddannelsespolitiske 
handlingsplan, der er i overensstemmelse med de nationale målsætninger på uddannelsesområdet, og er 
en del af udmøntningen af den regionale udviklingsplan, som vedrører uddannelse. 

I overensstemmelse med den nationale strategi er det Region Midtjyllands målsætning, at 95 % af en 
ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, og flere skal vælge en erhvervsuddannelse, mens 
mindst 60 % skal gennemføre en videregående uddannelse. 
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regionen, samt antallet af elever og studerende, der er optaget på disse uddannelser.

Tabel 4.1: Antal uddannelsessteder indenfor uddannelsesniveauerne fordelt på kommuner i 
Region Midtjylland 

Kilde: Undervisningsministeriets database

Tabel 4.1 viser 
en oversigt over, 
hvor mange 
uddannelsesinstitutioner 
der udbyder uddannelser 
inden for de forskellige 
niveauer i de enkelte 
kommuner i Region 
Midtjylland. 

Samsø er den eneste 
kommune, hvor 
der kun udbydes 
grundskoleuddannelse, 
mens der i alle øvrige 
kommuner som 
minimum er udbud af 
gymnasiale uddannelser.
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Kommune har man otte indgange, mens Herning, Randers og Viborg kommuner har syv indgange. Se tabel 6.1 for hovedindgange fordelt 
på kommuner. 

Korte videregående uddannelser udbydes i 10 kommuner, ligesom der er udbud af mellemlange videregående uddannelser i 10 kommuner. 
 
Lange videregående uddannelser udbydes på tre institutioner i Aarhus Kommune og på en enkelt institution i Herning Kommune.

Tabel 4.2: Elever/studerende på de forskellige niveauer i uddannelsessystemet fordelt efter 
institutionernes adresse, 2013

1 De 12 indgange er: 1) Dyr, planter og natur; 2) Produktion og udvikling; 3) Strøm, styring og IT; 4) Bil, fly og andre transportmidler; 5) Bygge og 
anlæg; 6) Transport og logistik; 7) Merkantil; 8) Medieproduktion; 9) Mad til mennesker; 10) Sundhed, omsorg og pædagogik; 11) Krop og stil; 12) 
Bygnings- og brugerservice

Kilde: Undervisningsministeriets database
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uddannelsessystemet fordelt efter de studerendes bopæl, 2013

Region Midtjylland har det næststørste 
antal af elever i grundskolen, på 
de gymnasiale uddannelser, de 
korte videregående uddannelser, 
mellemlange videregående 
uddannelser og lange uddannelser.

Til gengæld er Region Midtjylland 
den region, der antalsmæssigt har 
flest elever, der er i gang med en 
erhvervsfaglig uddannelse med 30.849 
elever. De udgør dermed knap 1/4-
del af det samlede antal EUD-elever i 
landet i 2013.

Befolkningen i Region Midtjylland 
udgør 22,7 % af den samlede 
befolkning i Danmark og 
er den næststørste region 
befolkningsmæssigt.

Kilde: Undervisningsministeriets database



Tabel  4.4 : Årgang 1990 – 
antal som ikke har gennemført 
grundskolens afgangseksamen 
og som ikke er under uddannelse 
eller i beskæftigelse, 2012

Kilde: Danmarks Statistik
- særkørsel

Det er ikke alle på en årgang, som kommer i 
uddannelse eller består grundskolens afgangsprøve. 
Tabel 4.4 viser, at 115 af årgang 1990 i Region 
Midtjylland i 2012 ikke har bestået grundskolens 
afgangsprøve, og de er ikke under uddannelse 
eller i beskæftigelse. I alt er der i årgangen 202, 
der ikke har bestået grundskolens afgangsprøve, 
hvilket svarer til 1,3 % af årgang 1990, der i Region 
Midtjylland samlet tæller 15.593 personer. 
De 115, der ikke er under uddannelse eller i 
beskæftigelse, vil ca. modsvare den andel, der 
forventes at gå på specialskoler. 

7.762 har i 2012 en gymnasial uddannelse som 
højeste afsluttede uddannelse, og blandt dem er 
94,2 % i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. 
Blandt de 3.025 med en erhvervsfaglig uddannelse 
er det 80,8 %, der er i ordinær beskæftigelse eller 
under uddannelse.
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Tabel 4.5 viser udviklingen i hvor mange elever/studerende, der er optaget på de enkelte uddannelsesniveauer i perioden 2003-2013. 
Tabellen tæller alle påbegyndte uddannelsesforløb, hvorfor omvalg vil tælle som ny tilgang. Samme cpr-nummer kan også optræde i flere 
år, hvis vedkommende har påbegyndt flere uddannelser, men kun en enkelt gang pr. år. 

Antallet af unge, der søger en gymnasial uddannelse er i perioden steget med 42 % inkl. omvalg. 
Antallet af studerende på de korte videregående uddannelser er i perioden steget med 75 %, mens søgningen til de mellemlange 
videregående uddannelser er steget 50 %. 

Også til de lange videregående uddannelser kan der ses en stor stigning i tilgangen hertil, især siden 2007 er der sket en stor forøgelse i 
tilgangen fra 3.092 i 2007 til 5.453 i 2014, hvilket svarer til 76 %.
Frem til 2012 har der været en støt forøgelse i tilgangen til ph.d., tallet for 2013 er fjernet, da der er sket indberetningsfejl fra Danmarks 
Statistik, hvorfor tallet ikke kan bruges.

Kilde: Undervisningsministeriets database
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ligesom tilgangen til de erhvervsfaglige uddannelsers grundforløb i 2013 udgør 11.250, hvilket kun er knap 2.500 lavere end tilgangen til 
de gymnasiale uddannelser. Tallet kan blive så højt, da det indeholder elever, der foretager omvalg eller påbegynder et nyt grundforløb. 
Hvis én elev påbegynder flere grundforløb, vil denne elev kunne figurere i opgørelsen flere år i træk.

Tendensen er dog klar – færre unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. I 2014 valgte 3.508 elever en erhvervsuddannelse 
direkte efter grundskolens afslutning, hvilket svarer til en andel på 21,4 %, hvor 11.611 tilmeldte sig en gymnasial uddannelse direkte efter 
grundskolens afslutning, svarende til 70,8 %2.

Figur 4.1 viser udviklingen i de 29-åriges højeste fuldførte uddannelsesniveau fra 2006 til 2014, tallene er indekseret, med 2006 som 
indeks 100. 

Figuren illustrerer, at det største fald er sket i 29-årige med erhvervsfaglige uddannelser, der i 2014 er faldet til indeks 70. Tallet er en 
kombination af faldende søgetal til erhvervsuddannelserne, højere alder ved ansøgningstidspunktet og flere, der efter EUD tager en 
videregående uddannelse. Profilmodellen for årgang 2012 viser, at forventeligt vil 27 % af dem, der har taget en EUD have taget en 

2 Nulpunktsanalyse 2014 - Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland, tabel 2.1

Kilde: http://www.dst.dk/ext/uddannelse/Uddannelsestabeller

Figur 4.1: De 29-åriges højeste fuldførte uddannelsesniveau fra 2006 – 2014 
(2006= indeks 100)

videregående uddannelse senest               
25 år efter 9. klasses afslutning.

Der er til gengæld sket en stigning 
i andelen af 29-årige med en lang 
videregående uddannelse som højeste 
uddannelsesniveau, der i 2014 er på 
indeks 136.
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Egå Gymnasium

Viby Gymnasium

Rønde Gymnasium

Odder Gymnasium

Vejlefjordskolen

Grenaa Gymnasium

Lemvig Gymnasium

Herning Gymnasium

Paderup gymnasium

Risskov gymnasium

Tørring Gymnasium

Horsens Gymnasium

Randers Statsskole

Favrskov Gymnasium

Silkeborg Gymnasium

Viborg Katedralskole

Århus Statsgymnasium

Aarhus KatedralskoleDet Kristne Gymnasium

Bjerringbro Gymnasium

Skive Gymnasium og HF

Struer Statsgymnasium

Ringkjøbing Gymnasium
Skanderborg Gymnasium

Viborg Gymnasium og HF

Marselisborg Gymnasium

Ikast-Brande Gymnasium

Vestjysk Gymnasium Tarm

Holstebro Gymnasium og HF

Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus

Langkær Gymnasium og HF
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forberedelseseksamen (Hf), højere handelseksamen (Hhx) og højere teknisk eksamen (Htx).

I dette afsnit gives et overblik over deres beliggenhed og hvordan optaget til dem har udviklet sig fra 2003 til 2013.

Figur 5.1: Oversigt over udbud af studentereksamen (Stx) i Region Midtjylland (2014) 
- udbud af IB er markeret med stjerne, Viborg Katedralskoles udbud starter med skoleåret 2015/2016

*
*

*

*

*
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Stx er den mest udbredte af de gymnasiale 
uddannelser og udbydes i alle regionens 
kommuner med Samsø som eneste undtagelse.

Der er i regionen 31 institutioner, der udbyder 
Stx, og af disse er der fem, der udbyder 
IB (International Baccalaureate) (Grenaa 
Gymnasium, Langkær Gymnasium & Hf, Struer 
Statsgymnasium, Ikast-Brande Gymnasium 
& Hf og Viborg Katedralskole (fra skoleåret 
2015/2016).

I 2013 var tilgangen til de fire eksisterende 
IB-udbud 228 elever, og de er inkluderet i Stx-
opgørelsen i tabel 5.1. 

I perioden 2003-2013 er der sket en stigning i 
tilgangen til Stx på 61 %.

Tabel 5.1: Tilgang til Stx uddannelser i Region Midtjylland, 2003-2013

Kilde: Undervisningsministeriets database



Århus Akademi

VUC Skanderborg

Grenaa Gymnasium

Horsens HF & VUC

Randers HF & VUC

Herning HF og VUC
TH. LANGS HF & VUC

Skive Gymnasium og HF

Struer Statsgymnasium Viborg Gymnasium og HF

Ikast-Brande Gymnasium

VUC Djursland - Grenaa

Langkær Gymnasium og HF

Vestjysk Gymnasium Tarm

Holstebro Gymnasium og HF

VUC Skive-Viborg - Viborg

VUC Aarhus, Aarhus afdeling

Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus

Nr. Nissum HF
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Der har i perioden 2003-2013 været en stigning i 
tilgangen til Hf på 69 %. 

Siden 2007 er der kommet fem nye udbud af Hf, 
hvor de fire er på VUC-institutioner. 

Fra 2003 til og med 2008 sker der et fald i tilgangen 
til Hf, mens der fra 2009 er øget tilgang hvert år. 

Hf uddannelsen er en af de mest konjunktur-
afhængige ungdomsuddannelser, og derfor er 
tilgangen til Hf typisk større i perioder  med 
lavkonjunktur.

Kilde: Undervisningsministeriets database
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Mercantec

Handelsfagskolen

Learnmark Erhverv

Skive Handelsskole

Handelsskolen i Randers

Handelsskolen Silkeborg

Tradium, Handelsgymnasiet, HHX

Lemvig Gymnasium, STX, HHX og HG

Viden Djurs - Handelsgymnasium Rønde

Århus Købmandsskole, Handelsgymnasiet

Struer Statsgymnasium - erhvervsskolen

Ringkøbing Handelsskole & Gymnasiet HHX

Herningsholm Erhvervsgymnasium, HHX Ikast

Herningsholm Erhvervsgymnasium, HHX Herning

Vestjydsk Handelsskole & Gymnasiet HHX Skjern

Uddannelsescenter Holstebro

Skanderborg-Odder Center for uddannelse

Viden Djurs
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Tabel 5.3: Tilgang til Hhx uddannelser i Region Midtjylland, 2003-2013

Hhx uddannelsen er den af de 
gymnasiale uddannelser, der har 
den laveste øgning i tilgangen til 
uddannelsen i perioden. 18 % flere 
elever er der kommet fra 2003 til 
2013. 

23

Kilde: Undervisningsministeriets database
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tx Figur 5.4: Oversigt over udbud af højere teknisk eksamen (Htx) i Region Midtjylland (2014)

Mercantec

AARHUS TECH

Learnmark Tech

Skive Tekniske Skole

Teknisk Skole Silkeborg

AARHUS TECH, Aarhus Gymnasium

AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Viby

Tradium, Tekniske erhvervsuddannelser

Learnmark Horsens, Teknisk gymnasium, HTX

Herningsholm Erhvervsgymnasium, HTX Herning

Tradium, Tekniske erhvervsudd. og Teknisk Gymnasium, HTX

Skjern Tekniske Skole, Gymnasiet HTX Skjern

Viden Djurs

Uddannelsescenter Holstebro

Struer Statsgymnasium
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Tabel 5.4 viser optaget til Htx. Her 
har der i perioden 2003-2013 været 
en stigning på 63 %, tilgangen 
toppede i 2010 med 1.405 nye 
elever, men har siden kun haft små 
udsving i tilgangen af nye elever 
med en lille stagnation fra 2010. 

25
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Tabel 5.5: Almengymnasiale (Stx, Hf og IB) studenters uddannelsesaktivitet 
27 måneder efter afsluttet studentereksamen 2003-2011

Tabel 5.6: Erhvervsgymnasiale (Hhx og Htx) studenters uddannelsesaktivitet 
27 måneder efter afsluttet studentereksamen 2003-2011

Tabel 5.5 og 5.6 viser studenternes 
uddannelsesaktivitet 27 måneder efter 
afsluttet studentereksamen. Både 
blandt almene og erhvervsgymnasiale 
studenter fra 2011 er der mere end 
50 %, der er i gang med en mellem-
lang videregående uddannelse. I 
perioden er andelen øget 11 %-point 
blandt de almen gymnasiale, og 21 
%-point blandt erhvervsgymnasiale 
studenter. 
Blandt de erhvervsgymnasiale 
studenter er der i perioden sket et fald 
i studenter, der efterfølgende søger en 
erhvervsfaglig uddannelse, hvor det 
blandt studenterne fra 2003 var 30 % 
er det blandt 2011-studenterne kun 
14 %. 
Andelen af studenter, der er i gang 
med en kort videregående uddannelse 
27 måneder efter studentereksamen 
er størst blandt erhvervsgymnasiale 
studenter, hvor det for 2011-studen-
terne er 15 %, er tallet for de 
almengymnasiale studenter kun 6 %.
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er der udbud af alle 12 indgange, mens der i Lemvig, Struer, Ikast-Brande, Skanderborg og Odder kun er udbud af én indgang.

Kortet på figur 6.1 viser, hvor erhvervsskolerne er placeret, mens nedenstående tabel 11 viser hvilke indgange, der findes i hvilke 
kommuner. Den merkantile indgang er den mest udbredte, og den udbydes i 16 af regionens kommuner, mens indgangen for bygnings- og 
brugerservice er den smalleste og kun udbydes i to kommuner.

Fra skoleåret 2015/2016 reduceres de 12 nuværende indgange til fire:
1. Omsorg, sundhed og pædagogik (Sundhed, omsorg og pædagogik og Krop og stil)
2. Kontor, handel og forretningsservice (Merkantil)
3. Fødevarer, jordbrug og oplevelser (Dyr, planter og natur og Mad til mennesker)
4. Teknologi, byggeri og transport (Produktion og 
    udvikling, Strøm, styring og it, Bil, fly og andre 
    transportmidler, Bygge og anlæg, Transport og 
    logistik, Medieproduktion og Bygnings- og 
    brugerservice)

Tabel 6.1: Indgange fordelt på kommuner

Landbrugs- og fiskeriskolerne udbyder indgang 1 til 
de erhvervsfaglige uddannelser: Dyr, planter og natur. 
Det omfatter bl.a. uddannelserne til landmand, gartner, 
agrarøkonom, dyrepasser og anlægsgartner.
Indgangen findes i seks kommuner, hvor der udbydes 
landbrugsuddannelser. Fiskeriuddannelsen udbydes 
i Thyborøn, men udbydes af EUC Nordvest, der 
har hovedadresse i Region Nordjylland. Der var i 
2013 et samlet optag på 123 elever på de maritime 
erhvervsuddannelser.

Social- og sundhedsskolerne udbyder indgang 10 til 
de erhvervsfaglige uddannelser: Sundhed, omsorg og 
pædagogik.
Det omfatter uddannelserne til social- og 
sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent (de 
grundlæggende social- og sundhedsuddannelser), 
ligesom nogle social- og sundhedsskoler også udbyder 
uddannelsen til pædagogisk assistent.

27
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Tradium
Mercantec

Viden Djurs

AARHUS TECHAMU  Hoverdal

Learnmark Tech

Handelsfagskolen

Learnmark Horsens

Learnmark Erhverv

Skive Handelsskole

Agroskolen Hammerum

Skive Tekniske Skole

Lægård Landbrugsskole

Struer Statsgymnasium

Bygholm Landbrugsskole

Teknisk Skole Silkeborg

Handelsskolen Silkeborg

Mercantec, Skive afdeling

Herningsholm Erhvervsskole

Uddannelsescenter Holstebro

Den jydske Haandværkerskole

Mercantec, Ulfborg afdeling

Asmildkloster Landbrugsskole

Kalø Økologisk Landbrugsskole

AARHUS TECH, Campus Højvangen

Vildtforvaltningsskolen, Kalø,

Mercantec, Bjerringbro afdeling

AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Viby

Lemvig Gymnasium, STX, HHX og HG

Randers Social- og Sundhedsskole

Social & SundhedsSkolen

Havredal Praktiske Landbrugsskole

Medieskolerne, Viborg

UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern

Jordbrugets UddannelsesCenter, Beder

Viden Djurs - Handelsgymnasium Rønde

Herningsholm Erhvervsskole

Jordbrugets UddannelsesCenter, Malling
UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern

Tradium Transportuddannelsescenter Djursland

Århus Social- og Sundhedsskole

Erhvervsgrunduddannelsen i Århus

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Århus Købmandsskole, Handelsgymnasiet

Social- og Sundhedsskolen

Skanderborg-Odder Center for uddannelse

Diakonhøjskolen, Social- og Sundhedsudd.

Herningsholm Erhvervsgym.

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg

Randers Social- og Sundhedsskole, Djursland afd.
Social- og Sundhedsskolen, S-T-V, afdeling Viborg

Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, afd. Skanderborg

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Horsens afd.

Figur 6.1: Oversigt over udbud af erhvervsuddannelser i Region Midtjylland (2014)
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b Tabel 6.2: Tilgang til EUD – grundforløbsuddannelser i Region Midtjylland, 2003-2013

Der har i perioden 
2003 til 2013 været 
en stigning i tilgangen 
til de erhvervsfaglige 
uddannelser på samlet 
18 %. 

Især Social- og 
sundhedsskolerne 
har oplevet en 
stigning i tilgangen af 
grundforløbselever, og 
sammenlagt er det i 
perioden steget 168 
%. Skolerne tilgang 
toppede dog i 2010 
og 2011 og er siden 
stagneret lidt. Dette 
er dog ikke et udtryk 
for faldende søgning, 
men et udtryk for, at 
der udbydes færre 
praktikpladser. 

29
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b Tabel 6.3: Tilgang til EUD – hovedforløbsuddannelser i Region Midtjylland, 2003-2013

Der har i perioden 2003 til 
2013 været en lille stigning 
på 18 %. 

30 Kilde: Undervisningsministeriets database
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Andel med ordinær aftale

Andel i skolepraktik

Andel uden aftale

Andel med mistet aftale

Figur 6.2: Status 10 måneder efter gennemført grundforløb, 2012

Kilde: Undervisningsministeriets database
         - findes også i Nulpunktsanalyse 2014, indikator 5.1

51%

8%

32%

8%

1

2

3

4

I 2012 har 51 % af de elever, der har gennemført 
et grundforløb, en ordinær praktikaftale, 8 % er i 
skolepraktik, 32 % står uden en aftale, mens yderligere 
8 % har mistet deres praktikaftale og står dermed også 
uden aftale. Der er store forskelle de 12 indgange imellem 
og andelen af elever, der hele tiden har stået uden aftale, 
varierer fra 3 % på Krop og Stil-indgangen til 49 % på den 
Merkantile indgang3.

Tabel 6.4 viser antallet af praktikpladssøgende fra måned 
til måned i perioden.Tabellen giver en indikation af, at 
antallet af praktikpladssøgende varierer meget fra måned 
til måned, og der er flest søgende i maj-juli, hvor der er 
mange merkantile praktikpladssøgende.
Januar måned er også en af de måneder, hvor der er 
flere praktikpladssøgende end gennemsnittet, bl.a. 
praktikpladssøgende indenfor Mad til mennesker trækker 
op.

3 Nulpunktsanalyse 2014 - Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland, Indikator 5.1
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Tabel 7.1: Optagne på korte videregående uddannelser på institutioner i Region Midtjylland, 2003-2013

*KVU på AU er indenfor de sundhedsfaglige uddannelser – klinisk tandtekniker

De videregående uddannelser omfatter tre niveauer. Korte videregående uddannelser, mellemlange videregående uddannelser og lange 
videregående uddannelser. 

Seks institutioner havde i 2013 optag på korte videregående uddannelser - de tre erhvervsakademier, Det Jyske Kunstakademi, VIA UC og 
Aarhus Universitet, hvor erhvervsakademierne og VIA UC står for nærmest hele optaget.

Tabel 7.1 viser optaget på de korte videregående uddannelser, især erhvervsakademierne har haft en stor øgning i tilgangen i perioden fra 
deres oprettelse i 2005. Samlet er der sket en stigning i optaget på de korte videregående uddannelser på 75 % i perioden 2003 - 2013.

32

Kilde: Undervisningsministeriets database
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Aarhus Universitet

Agroskolen Hammerum

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania
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Erhvervsakademi Aarhus

Det Jyske Kunstakademi

Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademi MidtVest

Professionshøjskolen VIA University College
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r Figur 7.1: Oversigt over udbud af korte videregående uddannelser (2014)
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Tabel 7.2: Optagne på mellemlange videregående uddannelser på institutioner i Region 
Midtjylland, 2003-2013

11 institutioner havde i 2013 optag af studerende på mellemlange videregående uddannelser, hvor VIA UC og Aarhus Universitet er de 
største udbydere med sammenlagt 90 % af de optagne studerende på mellemlange videregående uddannelser i regionen i 2013.

Samlet set er der i perioden sket en stigning på 51 % på optaget til de mellemlange videregående uddannelser.

Aarhus Maskinmesterskole har i perioden haft en stigning i antallet af optagne studerende på 433 %.

34
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KaospiloterneAarhus Universitet

Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Aarhus
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r Figur 7.2: Oversigt over udbud af mellemlange videregående uddannelser (2014) 
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r Tabel 7.3: Optagne på lange videregående uddannelser på institutioner i Region Midtjylland, 2003-2013

Tabel 7.4: Optagne på ph.d. uddannelser på institutioner i Region Midtjylland, 2003-2013

De lange videregående uddannelser udbydes af tre institutioner i Region Midtjylland - Arkitektskolen, Det Jyske Musikkonservatorium og 
Aarhus Universitet, der også udbyder lange videregående uddannelser i Herning. 

Der er i perioden 2003 til 2013 sket en stigning i tilgangen til de lange videregående uddannelser på 77 %.

Antallet af optagne på ph.d. uddannelser i regionen er også steget støt i perioden, dog er tallet for 2013 fjernet, da der er sket fejl i 
Danmarks Statistiks opgørelse, men i perioden fra 2003 til 2012 er antallet af optagne ph.d. studerende steget 113 %.
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Aarhus Universitet i Herning Det Jyske Musikkonservatorium Aarhus
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r Figur 7.3: Oversigt over udbud af lange videregående uddannelser (2014)

37



8
. 

V
o
ks

en
- 

o
g
 e

ft
er

u
d
d
an

n
el

se
 (

V
E
U

)
VUC’ernes opgaver
Voksenuddannelsescentrenes (VUC) formål er at sikre udbud af almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og 
ordblindeundervisning for voksne i det geografiske område, som er fastlagt af undervisningsministeriet.

VUC’erne udbyder gymnasiale uddannelser, Hf pg Hf-enkeltfag på gymnasialt niveau.

VUC’erne indgår derudover driftsoverenskomster med andre udbydere af forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning. I 
øvrigt udbyder en lang række skoler og oplysningsforbund en bred vifte af tilbud på efteruddannelsesområdet.

VEU-centrene er det formelle samarbejde mellem voksenuddannelsescentrene (VUC’er) og de skoler, der udbyder 
arbejdsmarkedsuddannelser. VEU-centrene fungerer som én indgang til voksenuddannelse og efteruddannelse og skal skabe større 
overskuelighed over både mulighederne og vejene til efteruddannelse for både virksomheder, ansatte og ledige. Der er tre VEU-centre 
i Region Midtjylland: VEU-midtvest med Uddannelsescenter Holstebro som vært, VEU-midtøst med Mercantec som vært og VEU-
østjylland med Aarhus Tech som vært. VEU-centrene samarbejder om at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende 
erhvervsrettede og almene voksenuddannelse, så både arbejdspladserne og arbejdsstyrken kan tilbydes et mere fleksibelt og effektivt 
uddannelsestilbud.  

VEU-centrenes opgaver
VEU-centrene skal bidrage til at udvikle samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, brugere og virksomheder ved blandt andet at:
• Bidrage til opsøgende vejledning og rådgivning om det samlede VEU-tilbud 
• Systematisk afdække behovet for kompetenceudvikling hos virksomheder og medarbejdere 
• Koordinere almene og erhvervsrettede uddannelsesindsatser gennem et tættere strategisk samarbejde med de øvrige udbydere af  
 voksen- og efteruddannelse 
• Skabe synergi ved at knytte uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsespolitik tættere sammen. Det skal blandt andet ske gennem  
 strategiske samarbejder med vækstfora, jobcentre og beskæftigelsesråd. 
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) Figur 8.1: Oversigt over VEU-centre (2014)
- VEU centrenes undervisning er forlagt til eksterne udbydere, som er del i de enkelte centre
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VEU-Center Midtøst

VEU-center Midtvest

VEU-center Østjylland



Tabel 8.1: Antal VEU-kursister fordelt efter bopæl, 2004/2005-2011/2012
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Kilde: Undervisningsministeriets database
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) Tabel 8.2: Antal VEU-årselever fordelt efter bopæl, 2004/2005-2011/2012

Antallet af VEU-kursister stiger frem til skoleåret 2009/2010, hvor det topper med 387.926 kursister, hvilket udgør 16.426 årselever. 
Antallet af hele årselever topper i skoleåret 2010/2011, hvor der er 16.917 årselever i Region Midtjylland. 
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Kilde: Undervisningsministeriets database
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Figur 9.1: Befolkningsfremskrivning for 15-17 årige fordelt efter kommune – indekseret

Figur 9.1 viser en indekseret 
befolkningsfremskrivning for de 
15-17 årige frem til 2025. Kun fem 
af regionens kommuner står til en 
stigning i antallet af 15-17-årige 
i 2025 set i forhold til i dag - 
Horsens, Viborg, Skanderborg, 
Silkeborg og Aarhus. Horsens 
forventes at få den største stigning 
af aldersgruppen med indeks 108.

Struer, Samsø og Lemvig ligger 
i den modsatte ende og har det 
største fald - alle med indeks 
mindre end 80 i 2025.
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Kilde: Danmarks statistik
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et Tabel	9.1:	Profilmodellen	5	år	og	25	år	efter	9.	klasse,	årgang	2012.
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Kilde: Undervisningsministeriets database
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Tabel	9.2:	Profilmodellen	årgang	2012
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