Opgaver forløbsstatistikken
Opgave 1
1a. Hovedforløb

Forløbsstatistikken findes på nedenstående link.
http://www.admsys.uni-c.dk/EASY-A/Dokumenter/Skrivelser-fra-UVM/Statistik
Den kan også findes ved at google på ”admsys statistik” og vælge den i søgeresultaterne.

I menuen vælges den seneste hfs her HFS1314_20150105

og der åbnes et regneark.

Find din egen skole/institution (”inst”). I disse opgaver er CPH West brugt som eksempel. Det er antal
elever (”elever”), som vises i tabellen (”Sum af elever”).

1b.
Lav et udtræk på din institution, hvor afbrud er fordelt på uddannelse. Vis i hver sin tabel, hvor mange der
er afbrudt, fuldført eller er i gang på hver uddannelse (udd) efter hhv. 6, 9 og 12 måneder (status6, status 9
og status 12). Tilpas søjlebredden i tabellen, så hele tabellen vises på skærmen. I nedenstående er vist
tabellen for ”status6”. CHP West har ingen i ”status6” med”Afbr(mo)” (afbrudt med omvalg).

Du vil kun derefter kun have dem med i tabellen på ”status6”, som har fuldført eller afbrudt.

Ekstra opgave: Hvis du har tid udarbejd tilsvarende fordelinger på køn og aldersgrupper.
1c.
Du vil gerne finde den procentvise kønsfordeling på uddannelserne på din institution for dem, som er faldet
fra efter 6 måneder (”status6”). Få vist tabellen i rækkeprocenter.

1d. Grundforløb
Vælg nu datasættet for grundforløb GFS1314_20150105. Vælg igen din institution i ”Rapportfilter”. Vis
hvilken uddannelse(udd2) dem, som afbryder en uddannelse med omvalg fortsætter på , og om det er på
den samme eller en ny skole/institution (inst2).

Fjern ”(tom)”fra tabellen.
1e.
I tabellen fra opgave 1d. ønskes også vist hvordan forløbet er gået (afgart2). Gør tabellen nem at læse.

1f. Overgang fra grundforløb til uddannelsesaftale
Institutionen er i denne statistik den institution, hvor eleven har opnået en kvalifikation til hovedforløbet.
Find andelen af elever, der ikke har en uddannelsesaftale efter 10 måneder på din institution. Udbyder I
ikke grundforløb vælger de en anden institution – fx KTS som i nedenstående eksempel.

