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Nøgletal for HF & VUC Købehavn Syd i skoleåret 2017-18 
 

Denne rapport vil, i overensstemmelse med lov om gennemsigtighed og åbenbarhed i uddannelserne 
m.v. §2, stk.1, punkt 3-4, fremlægge nøgletal vedrørende HF og HF-enkeltfag på HF & VUC København 
Syd. Data er hentet fra Uddannelsesministeriets Databank og Datavarehus den 29. april 2019 og kan 
tilgås gennem: 

www.uddannelsesstatistik.dk 
 

Oversigt over nøgletal 
I nedenstående oversigt fremgår aktuelle karaktergennemsnit, fuldførelsesprocenter og andelen af 
elever som er i gang med en videregående uddannelse for henholdsvis hele HF & VUC København Syd 
og for hver af skolens to afdelinger. 

 
Noter: Der forefindes ikke et samlet karaktergennemsnit for HF & VUC København Syd, da resultater er indberettet og opgjort på skolens to 
afdelinger på henholdsvis Amager og i Hvidovre. Data for andelen af elever der er i gang med en videregående uddannelses 2 år efter endt 
uddannelse er ligeledes ikke vist, da det ikke er muligt at opgøre endnu. 

  

http://www.uddannelsesstatistik.dk/
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1. Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid 
 
I denne tabel fremgår den gennemsnitlige studietid i antal måneder for elever der har taget deres 
studentereksamen på HF & VUC København Syd og den samlede fuldførelsesprocent for skolens HF-
elever. 

Kilde: http://statweb.uni-
c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fEAK_gym&rs:Command=Render&InstNr=167250 

  

http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fEAK_gym&rs:Command=Render&InstNr=167250
http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fEAK_gym&rs:Command=Render&InstNr=167250
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2. Overgang til uddannelse 
Grafen nedenfor illustrerer hvor stor en andel af studenter fra HF & VUC København Syd, som to år 
efter studentereksamen er i gang med en videregående uddannelse. Grafen viser data for HF & VUC 
København Syd fordelt på skolens afdelinger. 

Noter: I skoleåret 2014/2015 er der kun data for HF & VUC København Syds afdeling i Hvidovre. Data er senest opgjort i 2016/2017, da det 
ikke er muligt at opgøre på nuværende tidspunkt. 
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3. Karakterer 
Grafen nedenfor viser karaktergennemsnittet for studenter fra HF & VUC København Syd. I skoleårene 
2015/2016 og 2016/2017 er data opgjort for hele skolen, hvorimod data for 2017/2018 vises for 
skolens to afdelinger.  
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