Udslusningsanalyse: Tilbagemelding til Ringsted Produktionshøjskole
I nedenstående skema er udslusningstallene for din skole sammenlignet med gennemsnittet for de 58 skoler, der har indberettet deres tal for 2013. Samlet er
der indberettet udslusningstal for ca. 8.330 elever, hvilket giver et statistisk godt billede af, hvad eleverne udsluses til.
Udslusningstal for produktionsskoleelever – 2013
Udslusningskoder (oversigt vedlagt)
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Alle produktionsskoler samlet
27,6% 5,2% 6,9% 7,3% 0,1% 4,8% 6,7% 1,3% 23,8% 13,7% 2,7% 100%
Ringsted Produktionshøjskole
42,2% 2,2% 12,2% 3,3% 0,0% 4,4% 7,8% 1,1% 14,4% 12,2% 0,0% 100%
Antal elever, Ringsted Produktionshøjskole
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Dine forskelle i forhold til landsgennemsnittet
I forhold til landsgennemsnittet er det på din skole især lykkedes:
•
•
•
•

EUD: Din skole har udsluset 42,2% til EUD mod 27,6% i gennemsnit for
alle skoler
Beskæftigelse på ordinære vilkår: Din skole har udsluset 14,6% til beskæftigelse mod 6,9% i gennemsnit for alle skoler
UU/jobcenter: Din skole har udsluset 14,4% til UU/jobcenter mod 23,8%
i gennemsnit for alle skoler
Under 1 måned: Din skole har udsluses 0,0% ud inden 1 måned mod
2,7% i gennemsnit for alle skoler

Din skole afviger væsentligt fra landsgennemsnittet på følgende områder:
•

Gymnasiale uddannelser: Din skole har udsluset 7,3% til gymnasiale uddannelser mod 7,4% i gennemsnit for alle skoler

Resultatet i et enkelt tal
For alle produktionsskoler er det et succeskriterium at få eleverne videre i uddannelse eller arbejde. Ud fra det store datamateriale har vi søgt at skabe et indekstal, der viser, hvordan dette er lykkedes for den enkelte skole.
Resultatet er:
Alle indberettede skoler:
Din skole (2013):

100
119

Din skole ligger 19 point over landsgennemsnittet. Forklaringen på dette er især
at din skole har haft succes med at udsluse væsentligt flere til EUD samt væsentligt færre til UU/jobcenter end landsgennemsnittet. Din skole har også udsluset
markant flere til beskæftigelse på ordinære vilkår end landsgennemsnittet.
Ovenstående indekstal offentliggøres naturligvis ikke, men er kun til internt brug
på din skole. Desuden er der store demografiske og geografiske forskelle, der ikke
er taget hensyn til under beregningen.

Udslusningsanalysen viser nogle interessante forskelle mellem skolerne. Der er nogle, der er gode til at få eleverne i uddannelse, og andre, der er gode til at få
eleverne i arbejde. I Produktionsskoleforeningen mener vi, at det er vigtigt at få synliggjort alle gode initiativer, og vi opfordrer alle skoler til at dele disse.
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