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Analysen er lavet for Stiftelsen Georg Stages Minde 
 

Georg Stage samler frafaldne 
unge op 
 

Denne analyse viser, at Georg Stage er et uddannelsestilbud til unge, der har svært ved at finde 

deres plads i det ordinære uddannelsessystem. Flertallet af de unge, der tilgår Georg Stage, har 

kun en grundskoleuddannelse med sig i bagagen, og mange af eleverne har været uden for ud-

dannelsessystemet i et eller flere år. 70 procent af eleverne har afbrudt enten en gymnasial 

uddannelse eller er en erhvervsuddannelse, og 4 ud af 10 af de elever, der tilgik Georg Stage fra 

2013 til 2017 har deltaget i uddannelse udenfor det ordinære uddannelsessystem.  

af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl & stud.polit. Marie Lund Andersen 27. oktober 2020 

Analysens hovedkonklusioner 

• To-tredjedele af eleverne har ved togtstart været uden for uddannelse i et år. Knap 30 
procent har været uden for det ordinære uddannelsessystem i to år i træk. Georg Stage 
er dermed i høj grad et uddannelsestilbud til unge, der har været uden for det ordinære 
uddannelsessystem i noget tid.  
 

• 6 ud af 10 af eleverne, der tilgår Georg Stage, har kun en grundskoleuddannelse med sig. 
Omkring 4 ud af 10 har en studentereksamen med sig.  

 

• 40 procent af eleverne har afbrudt hhv. en gymnasial uddannelse eller en erhvervsud-
dannelse, og alt i alt har 70 procent af eleverne afbrudt mindst en uddannelse på enten 
gymnasialt niveau eller på erhvervsuddannelserne.  

 

• 4 ud af 10 af de elever, der tilgår Georg Stage har deltaget i uddannelse uden for det or-
dinære uddannelsessystem som fx almen voksenuddannelse eller HF-enkeltfag.  
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Georg Stage samler frafaldne unge op 

AE har for stiftelsen Georg Stages Minde undersøgt, hvilke elever der påbegyndte grundkurset som 

skibsassistent hos Georg Stage fra 2013 til 2017 målt på deres uddannelsesbaggrund og tidligere af-

brudte forløb. 

  

Tabel 1 viser aldersfordelingen 1. januar det år, man begynder. Det ses, at de fleste er 19-20 år, men at 

der også er elever på 18 år eller derunder, ligesom der er elever, der er ældre end 21 år. Det ses også, at 

15 procent af eleverne ikke boede i Danmark 1. januar i det år, hvor de tilgik uddannelsen. De 46 elever 

uden bopæl i Danmark svarer til ca. 9 elever. Dette stemmer med at Georg Stage optager 6 elever om 

året fra Grønland.  

 

Tabel 1. Alder 1. januar det år man begynder på Georg Stage 
 Antal Pct. 

Uoplyst (ikke i befolkningen) 46 15,1 

Under 18 år 40 13,1 

18 år 36 11,8 

19 år  63 20,7 

20 år 65 21,3 

21 år 29 9,5 

Over 21 år 26 8,5 

I alt 305 100 

Anm: Tabellen omfatter personer, der tilgår ”2005 Skibsassistent grundkursus modul 1 + 2” på Georg Stage fra 2013 til 2017. Alderen er opgjort 

ultimo året, man starter på Georg Stage.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.  

 

Tabel 2 viser højeste fuldførte uddannelse året før, man begyndte på Georg Stage. Ca. 48 procent af de 

305 elever, der tilgik Georg Stage i perioden 2013-2017, har en grundskoleuddannelse bag sig. Hoved-

parten af dem har 10. klasse1. 36 procent af de tilgåede elever har en gymnasial uddannelse med sig, 

mens under 2 procent har en erhvervskompetencegivende uddannelse. 15 procent har ingen oplysnin-

ger.  

 
  

 
1 Nogle af de elever, der ikke er var en del af befolkningen 1. januar det år de tilgik Georg Stage, har en dansk grundskoleuddannelse på enten 9. 

klasses eller 10. klasses niveau. Det drejer sig om 18 personer. Indregner man dem, så er der 163 personer, der har en grundskoleuddannelse, hvilket 

svarer til 53 procent. 
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Ser vi bort fra de elever, der ikke har oplysninger, fordi de ikke var en del af befolkningen, så udgør elever 

med en grundskoleuddannelse 56 procent, mens 42 procent har en gymnasial uddannelse.  

 

Tabel 2. Højeste fuldførte uddannelse året før man begynder på Georg Stage 

 Antal Pct. 

Grundskole, 9. klasse 51 16,7 

Grundskole, 10. klasse 94 30,8 

I alt med en grundskoleuddannelse 145 47,5 

Gymnasial uddannelse 109 35,7 

Erhvervskompetencegivende uddannelse 5 1,6 

Uoplyst (ikke i befolkningen) 46 15,1 

I alt 305 100,0 

Anm: Tabellen omfatter personer, der tilgår ”2005 Skibsassistent grundkursus modul 1 + 2” på Georg Stage fra 2013 til 2017. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.  

 

Næsten to-tredjedele af de elever, der tilgik grundkurset som skibsassistent på Georg Stage i 2013-2017, 

var ikke i gang med en ordinær uddannelse året før. Hver femte var i gang året før, mens der ikke var 

oplysninger for de sidste 15 procent.  

 

Imens to-tredjedele ikke var i gang med en uddannelse året før, så var 3 ud af 10 også uden for uddan-

nelsessystemet to år før. 

 

Tabel 3. Uddannelsesstatus året før og to år før man begynder på Georg Stage 

  Antal Pct. 

Studerende  58 19,0 

Ikke studerende  201 65,9 

- heraf heller ikke studerende to år før 86 28,2 

Ikke i befolkningen 46 15,1 

I alt 305 100 

Anm: Tabellen omfatter personer, der tilgår ”2005 Skibsassistent grundkursus modul 1 + 2” på Georg Stage fra 2013 til 2017. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.  

 

I dette delafsnit har vi set nærmere på de 145 elever, der tilgik grundkurset som skibsassistent på Georg 

Stage, og som havde en grundskoleuddannelse bag sig. Vi har undersøgt, hvilke uddannelser de har væ-

ret i gang med.  

 

Tabel 4 viser, at 36 procent har afbrudt en ordinær gymnasial uddannelse.  

 

Tabel 4. Afbrud på gymnasial uddannelse blandt unge med kun en grundskoleuddannelse 
 Antal Pct. 

Har ikke afbrudt en gymnasial uddannelse 93 64,1 

Har afbrudt en gymnasial uddannelse 52 35,9 

I alt 145 100,0 

Anm: Tabellen omfatter personer, der tilgår ”2005 Skibsassistent grundkursus modul 1 + 2” på Georg Stage fra 2013 til 2017, som ikke har fået 

mindst en ungdomsuddannelse, og som var i befolkningen året før, de startede på Georg Stage.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.  
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Tabel 5 viser, at 4 ud af 10 af dem, der ikke havde en ungdomsuddannelse med sig, har været i gang med 

en erhvervsuddannelse uden at fuldføre. 

 

Tabel 5. Afbrud på erhvervsuddannelserne, blandt unge med kun en grundskoleuddannelse  
 Antal Pct. 

Har ikke afbrudt EUD 85 58,6 

Har afbrudt EUD 60 41,4 

I alt 145 100 

Anm: Tabellen omfatter personer, der tilgår ”2005 Skibsassistent grundkursus modul 1 + 2” på Georg Stage fra 2013 til 2017, som ikke har fået 

mindst en ungdomsuddannelse, og som var i befolkningen året før, de startede på Georg Stage.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.  

 

Tabel 6 kombinerer oplysningerne om, hvem der har været i gang med en gymnasial uddannelse (ordi-

nær), og hvem der har været i gang med en erhvervsuddannelse. To-tredjedele af de elever, der tilgår 

Georg Stage i perioden 2013-2017, har været i gang med en ungdomsuddannelse.  

 

Tabel 6. Afbrud på EUD og GYM 

  Antal Pct. 

Har enten afbrudt en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse 97 66,9 

Har hverken været i gang med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse 48 33,1 

I alt 145 100,0 

Anm: Tabellen omfatter personer, der tilgår ”2005 Skibsassistent grundkursus modul 1 + 2” på Georg Stage fra 2013 til 2017, som ikke har fået 

mindst en ungdomsuddannelse, og som var i befolkningen året før, de startede på Georg Stage.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.  

 

Endelig har vi også undersøgt, hvor mange af de unge, der ikke har fået en uddannelse ud over grund-

skoleniveau, der har været i gang med et uddannelsesforløb uden for det ordinære system. Det er fx 

almen voksenuddannelse, ordblindeundervisning, sprogkurser, HF-enkeltfag etc. Tabel 7 viser, at 41 pro-

cent af de unge, der ikke har en ungdomsuddannelse, har været i gang med et forløb i VEUV-regi.  

 

Tabel 7. Personer med forløb i voksen og kursistregisteret blandt unge m. kun en grund- 

skoleuddannelse  

 Antal Pct. 

Har ikke påbegyndt VEUV-forløb 86 59,3 

Har påbegyndt VEUV-forløb 59 40,7 

I alt 145 100 

Anm: Tabellen omfatter personer, der tilgår ”2005 Skibsassistent grundkursus modul 1 + 2” på Georg Stage fra 2013 til 2017, som ikke har fået 

mindst en ungdomsuddannelse, og som var i befolkningen året før, de startede på Georg Stage. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.  

 

Georg Stage er et vigtig uddannelsespolitisk tilbud 

Som analysen her har vist er Georg Stage et vigtig uddannelsespolitisk tilbud. Eleverne har typisk kun en 

grundskoleuddannelse med sig. To-tredjedele af eleverne har været uden for uddannelse i et år, og cirka 

30 procent har været uden for i to år i træk. 7 ud af 10 har mange været i gang med en ungdomsuddan-

nelse før. En del har også været i gang med kurser uden for det ordinære system.  
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Det vidner om at Georg Stage er et tilbud, der henvender sig til unge, der har haft svært ved at finde en 

plads i uddannelsessystemet, og dermed kan Georg Stage være et tilbud, der er med til at sikre et skridt 

på vejen til at få en erhvervskompetencegivende uddannelse og en god tilknytning til arbejdsmarkedet.  
 

Boks 1. Metodeboks 

Analysen dækker personer, der fra år 2013 til år 2017 tilgår at uddannelsen ”2005: Skibsassistent Grundkursus modul 1 + 
2” på Georg Stage (institutionsnummer (101429)).  

 
For personer, der er startet på et grundkursus som skibsassistent mellem 2013 og 2017, opgøres deres alder samt deres 
højeste fuldførte uddannelse året før start. Er man eksempelvis startet på uddannelsen i løbet af kalenderåret 2013, er alde-

ren opgjort 1. januar 2013, og den højeste fuldførte uddannelse er opgjort i oktober 2012. 46 personer var ikke bosat i Dan-
mark året før tilgangen. Af disse har 18 personer på et tidligere tidspunkt færdiggjort en dansk grundskoleuddannelse. De-
res højeste fuldførte uddannelse året før vil da stå som ”Grundskole”. De resterende personer, der ikke var bosat i Danmark 

året før, vil stå som ”Uoplyst (ikke i befolkningen)”. Hvis man var bosat i Danmark året før, men har uoplyst uddannelses-
baggrund, vil man stå under ”Grundskole”. 
 

Det er desuden opgjort, hvorvidt man hhv. et og/eller to år før grundkurset var studerende på en ordinær uddannelse.  
 
Afbrudte forløb på ordinære gymnasiale- og erhvervsfaglige uddannelser samt tidligere kursusforløb ved voksen- og efter-

uddannelse er kun opgjort for personer, der var i befolkningen og ikke allerede har en gymnasial eller erhvervskompetence-
givende uddannelse. Al aktivitet på enten ordinære gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelserne før man tilgik 
Georg Stage er opgjort som et afbrud.  
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