Dokumentation om Voksen- og efteruddannelse
Indledning
Akademiuddannelser er for voksne faglærte dvs. voksne med en erhvervsuddannelse eller voksne med en
gymnasial uddannelse og erhvervserfaring. Kurserne er på niveau med undervisningen på
erhvervsakademiuddannelserne. Typisk varer en hel uddannelse 3 år på deltid.
Diplomuddannelser henvender sig til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse og er
videreuddannelsessystemets pendant til professionsbacheloruddannelserne. Nogle diplomuddannelser har
en snæver (specialiseret) målgruppe mens andre har et bredt sigte. På deltid varer uddannelsen typisk 3 år.
Uddannelsen skal være afsluttet efter senest 6 år.
Masteruddannelser udbydes af universiteter og handelshøjskoler og har relevant videregående uddannelse
samt to års relevant erhvervserfaring som adgangskrav. En masteruddannelse er en 1-årig
deltidsuddannelse på kandidatuddannelsesniveau, der gennemføres på to år.
Endelig er der mulighed for, fx ved tomplads-ordning, at tage enkeltfag fra ordinære videregående
uddannelser (fuldtidsuddannelserne).

Hvad omfatter VEU-statistikken:
VEU-statistikken omfatter kursister på enkeltfag inden for voksen- og efteruddannelse på formelle,
eksterne uddannelsesforløb, der er finansieret, styret og tilrettelagt af en offentlig udbyder, og som
finder sted enten uden for arbejdspladsen eller med en kontrolleret eksamen.

Om nøgletal
En kursist er en deltager på et kursus. En person kan godt deltage på flere kurser og vil derfor tælle flere
gange (som kursist), men kun en gang som person.
Årselever er et mål for aktivitetsomfang. Et kursus, der løber hele dagen, hver mandag i fem uger, har
samme aktivitetsomfang som et kursus, der gennemføres på en uge mandag-fredag (men varigheden er
forskellig!).
Kursisternes alder opgøres på kursets starttidspunkt.

Om dimensioner
Den overordnede gruppering af VEU-uddannelser kaldes Veugruppe (men ses i rapporten benævnt som
Uddannelsestype). Den suppleres af de egentlige (specifikke) uddannelser samt (for akademi- og
diplomuddannelserne) de enkeltfag/moduler, der er gennemført under uddannelsen.
Aktiviteten er henført til kursets sluttidspunkt. Et skoleår løber fra 1/7 til 30/6.
Bopæl er målt den første dag i det kvartal hvor kurset starter.

Institutionerne kan foldes ud til afdelinger.

Særligt om kursisternes arbejdsstedsoplysninger
Arbejdsstedsoplysningerne stammer fra Danmarks Statistiks Arbejdsmarkedsregnskab. Der beskrives
arbejdsstedsforhold for de kursister der var beskæftiget den sidste arbejdsdag i den måned, der falder to
mdr. før kursusstart.
Bemærk, at der kun er rådighed over arbejdsmarkedsoplysninger frem til og med udgangen af 2018. Derfor
vil kursusaktiviteten i 1. halvår af 2019 være underrapporteret indtil arbejdsmarkedsoplysningerne kan
opdateres.

Næste opdatering
Data opdateres en gang årligt. Næste opdatering forventes i løbet af 2. kvartal 2021.

Særlige forhold
Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) driver et tværgående VEU-datavarehus, hvor relevante data fra
voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet samles og stilles til rådighed som åbne offentlige data for
omverdenen. Se mere på siden: https://uddannelsesstatistik.dk/pages/efterudd.aspx

