OpgaverUVM’s databank
Opgave 1

Overgang til uddannelse (EOU)

1a.
Du vil gerne vide, hvor mange af dem som afbrudten uddannelse (”Afgangsart”) på erhvervsfagligt
grundforløb i 2009-2012 (”Fra-uddannelse”),der er startet i gymnasiet (”Til-uddannelse”) efter 6 måneder.
Tabellen skal se sådan ud:

1b.
Exporter tabellen til excel. I stedet for at gemme den, så vælg at åbne den for at se hvordan tabellen ser ud
i excel.
1c:
Du vil også vide, hvor mange som har fuldført. Vis først i egen tabel og derefter i samme tabel som
afbrudte.

For at få en pænere tabel fjernes totalerne.

1d.
Prøv at flytte nøgletal fra række til søjle og omvendt, og hvis der er mere end et nøgletal i dimensionen at
bytte om på den rækkefølge, de ligger i.Hvordan påvirkes tabellens udseende?

Opgave 2

Praktikpladsstatistikken

2a.
Du vil gerne se en opgørelse over indgåede praktikaftaler( (”PRK) Indg. aftaler til dato ult. perioden”) for
”Bygge og anlæg” uddannelsen (PRK Uddannelse”) i perioden november 2013 til november 2014 fordelt på
aftaletype.

2b.
Lav et udtræk (filter) på ”Bygge og anlæg” uddannelsen. Vis hvordan fordelingen på ”Herkomst” er.
Medtage kun perioden maj 2014 til november 2014.

2c.
Vis fordelingen for ”Bygge og anlæg” på de enkelte uddannelser (PRK Uddannelse på (cøsaformål)) i samme
periode som i 1 b.

2d.
I stedet for at få vist antal indgåede praktikpladser akkumuleret i løbet af perioden, vil du vide hvor mange
nye aftaler, der er hver måned i perioden.

2e.
Lav en tabel hvor ”PRK aftaletype” fordeles på ”Køn”. Perioden er den samme som i opgave 2 d. Tabellen
skal laves med ”Sundhed, omsorg og pædagogik” som filter. Byt om på ”Køn” og ”PRK aftaletype” i
”Rækker”.

2f.
Vis, hvor mange aftaler der er indgået i perioden ”(PRK) Indg. aftaler i perioden” for ”Bygge og anlæg”og
”PRK Aftaletype” fordelt på ”Kalenderår” og ”Alder”. Placer nøgletallene som vist i nedenstående tabel.

