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Orientering om genberegning af socialt taxameter

Som oplyst i orienteringsbrevet om finanslovsforslaget for 2019 vil det
sociale taxameter blive genberegnet på finansloven for 2019. Denne beregning er nu foretaget med henblik på indarbejdelse på ændringsforslag
til finanslov 2019.
Med dette brev ønsker vi at orientere de berørte institutioner om genberegningen. Det bemærkes, at effektueringen af genberegningen forudsætter folketingets vedtagelse af ændringsforslaget.
I brevet beskrives, hvordan modellen er genberegnet, og hvordan udbuddet af uddannelser på jeres institution indplaceres i den genberegnede
model. Endelig følger en beskrivelse af, hvilket datagrundlag ministeriet
har anvendt for genberegningen.
Generelt kan oplyses, at genberegningen ikke giver anledning til en ændring af de skæringspunkter, der fremgår af finansloven, som definerer
hvornår en institution er berettiget til socialt taxameter for et uddannelsesudbud. Genberegningen giver derudover ikke anledning til justering af
taksterne for socialt taxameter på finansloven for 2019.
Overordnet om genberegningen
Genberegningen er foretaget ud fra samme principper som ved modellens indførelse på finansloven for 2015 og baserer sig på elevernes
grundskolekarakterer.
Grundskolekarakterer anvendes til at fastslå, hvornår den enkelte elev
ifølge modellen er frafaldstruet inden for de enkelte uddannelser. Denne
kobling baseres på en statistisk sammenhæng, der tilsiger, at elever med
et lavere karaktergennemsnit har en større sandsynlighed for at falde fra,
mens elever med et højere karaktergennemsnit har en mindre sandsynlighed for at falde fra.
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Af tabel 1 fremgår under, hvilket karakterniveau en elev i genberegningen
er defineret som frafaldstruet på de enkelte uddannelser.
Tabel 1: Genberegnede skæringspunkter for uddannelser omfattet af socialt taxameter
Uddannelser

Karakterniveau

Stx

7,25

Hf

4,00

Hhx

6,25

Htx

7,00

Teknisk grundforløb

4,50

Merkantilt grundforløb

5,00

SOSU-grundforløb

3,00

Anm.: Eux indplaceres pba. tilknytning til enten merkantilt, teknisk eller SOSU-grundforløb.
Kilde: Styrelsen for It og Læring og Danmarks Statistik

Herefter er det opgjort for det enkelte uddannelsesudbud på den enkelte
institution, hvor stor en andel af eleverne i senest kendte tilgangsår, der
har karakterer under niveauerne, jf. tabel 1.
«Institutioner» i genberegningen
I tabel 2 nedenfor er angivet resultatet af genberegningen i form af jeres
institutions andel af elever med grundskolekarakterer under skæringspunktet fordelt på uddannelser. Oplysningerne i tabellen vil lægge til
grund for jeres institutions tildeling af socialt taxameter.
Tabel 2: Andel af elever med grundskolekarakterer under skæringspunktet på jeres institution
Uddannelser

Andel af elever med grundskolekarakterer under skæringspunktet

Stx
Hf
Hhx
Htx
Teknisk grundforløb
Merkantilt grundforløb
SOSU-grundforløb
Teknisk eux
Merkantil eux
SOSU-eux
Anm.: i) For evt. uddannelser, som «Institutioner» ikke har udbud af, vil der blot være anført en streg ud
for den enkelte uddannelse. ii) Skæringspunktet er det karaktergennemsnit, hvor sandsynligheden for at
fuldføre er lig fuldførelsesprocenten på landsplan for den enkelte uddannelse. iii) Opgørelsen af elevandele
for eux-uddannelser følger det tilknyttede grundforløb.
Kilde: Styrelsen for It og Læring og Danmarks Statistik

Datagrundlag for genberegningen
De genberegnede skæringspunkter, der angiver hvornår eleverne er frafaldstruede på de enkelte uddannelser, er baseret på data om fuldførelse
fra Elevregisteret fra Danmarks Statistik. Vi har anvendt data fra den
senest tilgængelige version, som er afsluttet 30. september 2017. Data om
grundskolekarakterer er fra Styrelsen for IT og Lærings register over
standpunkts- og prøvekarakterer i grundskolen, hvortil grundskolerne
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indberetter årligt. De to sæt data er efterfølgende sammenkørt hos Danmarks Statistik.
Beregningerne af den gennemsnitlige fuldførelsessandsynlighed på
landsplan og sammenhængen med elevernes grundskolekaraktergennemsnit er lavet særskilt for hver uddannelse. Beregningerne tager udgangspunkt i grundskolekarakterer og oplysninger om fuldførelse for den seneste population af elever, hvorom der foreligger oplysning om fuldførelse.
Eksempelvis er det for almen gymnasial uddannelse de elever, der starter
i tællingsåret 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Disse elevers fuldførelsesstatus kendes 4 år efter dvs. i 2017. For elever på grundforløb 2
er der tilsvarende taget udgangspunkt i de elever, der starter i tællingsåret
1. oktober 2015 til 30. september 2016. Disse elevers fuldførelsesstatus
kendes året efter.
De efterfølgende beregninger for de enkelte skolers uddannelser er baseret på grundskolekarakterer for elever, som er tilgået i perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017.
Hvis I har spørgsmål til modellen eller til data for jeres elevgrundlag, er I
naturligvis velkomne til at kontakte os. Vi har angivet kontaktoplysninger
nedenfor.
Med venlig hilsen

Helene Skovhøj Henriksen
Fuldmægtig
Direkte tlf. +45 33 92 50 51
Helene.Skovhoj.Henriksen@uvm.dk
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