
Lovpligtige nøgletal 
Ifølge lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne LBK nr. 810 af 20.06.2018 m.v. skal alle 

uddannelsesinstitutioner offentliggøre en række udvalgte oplysninger på Internettet. Disse oplysninger skal 

hjælpe borgerne med at bedømme kvaliteten af de enkelte institutioners undervisning. 

Under dette menupunkt kan du finde oplysninger om de lovpligtige nøgletal. 

Lovpligtige nøgletal på erhvervsuddannelserne, EUD og EUX, uddannelsesstart 2018: 
Frafald fra start i grundforløbet til og med start i uddannelsesaftale eller skolepraktik på hovedforløbet: 

20,5%. Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1627.aspx 

Dermed fuldførelsesprocent på grundforløbet på 79,5%. 

Elevernes fuldførelsestid: 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1855.aspx 

 

Jævnfør Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 10. juni 

2015: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=172838 skal skolens nøgletal fremgå af 

hjemmesiden. 

For de gymnasiale uddannelser, herunder HHX, skal følgende nøgletal fremgå: 

• Gennemførselsprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid 

• Overgang til uddannelse 

• Karakterer 

Lovpligtige nøgletal for de gymnasiale uddannelser 
Jævnfør Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 10. juni 

2015: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=172838 skal skolens nøgletal fremgå af 

hjemmesiden. 

For de gymnasiale uddannelser, herunder HHX, skal følgende nøgletal fremgå: 

• Gennemførselsprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid 

• Overgang til uddannelse 

• Karakterer 

Oversigt over nøgletal, HHX 2019: 
 

Nøgletal Deeplink/egen elevstatistik 

Fuldførelsesprocent 
(gennemførselsprocent) 

2019/2020: 86,4% (egen elevstatistik) 

Antal fuldførte  2019/2020: 127 elever (egen elevstatistik) 

Gennemsnitlig fuldførelsestid 3 år 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/810
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1627.aspx
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https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=172838
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=172838


Overgang til uddannelse 27 
mdr. efter fuldført gymnasial 
uddannelse 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1853.aspx 
 
Se nedenfor 

Gymnasiekarakter – samlet https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1664.aspx 
 
2019: Samlet årskarakter gennemsnitligt på 6,6 og samlet 
prøvekarakter gennemsnitligt på 5,9 
 

Gymnasiekarakterer – 
skriftligt 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1664.aspx 
 
2019: Gennemsnitlig skriftlig årskarakter på 6,7 og gennemsnitlig 
skriftlig prøvekarakter på 5,9 

Gymnasiekarakterer - 
mundtligt 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1664.aspx 
 
2019: Gennemsnitlig mundtlig årskarakter på 6,5 og gennemsnitlig 
mundtlig prøvekarakter på 6,0 
 

 

Overgang til videre uddannelse  
Jævnfør https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1853.aspx er følgende andele af dimittender 
overgået til uddannelse 27 måneder efter fuldført gymnasial uddannelse:  
 

Tabel: Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse 

 DBG Haderslev Landsgennemsnit for 
alle gymnasiale 
ungdomsuddannelser 

2014-2017 59,0% 68,0% 

2015-2018 53,7% 66,8% 

2016-2019 60,9% 66,0% 
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