I 2014 har 305 unge indmeldt sig på skolen, og 262 er udskrevet med følgende
kønsfordeling: drenge 143 og piger 119. Gennemsnitsalder 18,3
Udslusningsresultaterne for 2009 – 2014 i skemaform:
2014
2013
2012
2011
2010
Anal / % Antal / % Antal / % Antal / % Antal / %
Uddannelse

150 / 57

116/ 50

143 / 50

111 / 48

106 / 41

Job

17 / 7

19 / 8

17 / 06

24 / 10

31 / 12

Andet - militær,

51 / 19

38 / 17

54 / 19

26 / 12

41 / 16

44 /17

59 / 25

71 / 25

72 / 30

80 / 31

barsel, flytning mv

Frafald/uoplyst
Total

262 / 100 232 / 100 285 / 100 233 / 100 258 / 100

Bemærkninger til udslusningsresultaterne:
Skolen fastholder igen i 2014 en meget høj procentdel af unge der går videre i
uddannelse eller job. Især elever der vælger uddannelse har i 2014 været meget høj, og
det højeste i mange år – samlet set 57 % ! På jobsiden er forholdet uændret, og ligger
på niveau med årene efter finanskrisen satte ind.
Frafaldsprocenten er til gengæld faldet, hvilket er meget glædeligt. Tallet er faldet
gennem årene fra godt 30 % til 17 % i 2014. De gode tale er et resultat af den intense
indsats der er gjort gennem året, med fokus på fravær og frafald, hvor der månedligt
udarbejdes oversigter og elever og forældre kontaktes hvis fraværet er for højt. Hurtige
og hyppige samtaler med lærer og vejleder, samt støtte fra psykologordning mv., har alt
sammen gjort en forskel. Det er meget glædeligt, og vurderes til at være en del af
årsagen til det gode resultat ift. uddannelses-frekvensen.
Gruppen ”Andet” er steget en smule, og dækker over mange forskellige forhold, som
ikke kan kategoriseres som frafald , men som er udløst af andre faktorer (bl.a. militær,
barsel mv.). Der er i 2014 flere unge der er flyttet og der er flere unge der af psykiske
årsager har været nødt til at indgå i forløb, som ikke muliggør at de samtidig følger er
forløb på skolen. En del af disse elever kan vi med glæde konstatere blive indskrevet på
skolen igen senere.

