
 

INFORMATIONSINDSAMLING 2022  
 

 
At skolen har et gedigent og alt for stort frafald er åbenlyst. Både for os selv og for andre. 
Særligt i 2019 så det ud til at vi havde fået mere styr på frafaldet, men i forbindelse med 
Corona er det steget igen.  I 2022, hvor vi er forbi corona-nedlukningen er det afgørende at 
vi igen kommer på rette spor mht. til at mindske frafaldet, og dette arbejde er er det en af 
de væsentligste prioriterede indsatser.  
 
FRAFALD FRA G2 JANUAROPTAG – OPGJORT I UGE 11 

Ser vi på årets første uger og det samlede frafald efter 8 uger på G2 fordeler frafaldet sig 
som nedenfor:  
 

G2 retning 
Antal elever  
Start uge 3 

Antal elever 
Opgjort uge 11 Frafald i % 

Gastronom 112 89 21% 

Gastronom int 23 20 13% 

Gastronom EUX 28 27 4% 

Ernæringsassistent 29 25 14% 

Ernæringsassistent EUX 2 2 0% 

Receptionist 23 23 0% 

Tjener 11 10 9% 

Tjener EUX 2 2 0% 

Bager 33 30 9% 

Samlet frafald 263 228 13% 
 
Til sammenligning var der i 2021 i samme periode et samlet frafald på 9 % og i 2020 på 
11%. Det skal tilføjes at 6 elever fra Gastronom er frameldt for at flytte over på det nye G+ 
til april. Korrigeres for disse 6, ændres frafaldet på gastronom til 15% og det samlede 
frafald bliver på niveau med de to tidligere år (11 %). Gastronomernes frafald er dog fortsat 
stort. Bagerne, der har et tilsyn begrundet i et meget stort frafald (særligt efter 
grundforløbet), er i bedring, hvilket viser at en større opmærksomhed kan mindske 
frafaldet. 
 
FRAFALD PÅ DE STORE G2-OPTAG GENNEM 2021 
Analysen af hvorvidt det større frafald i 2020 end i 2019 alene skyldtes corona-situationen 
med nedlukninger og fjernundervisning er fortsat væsentlig, men det ser desværre ud til at 
frafaldet fortsat var på et højt niveau også i hele 2021. Frafaldet fra augustoptaget 2021 
endte på 31% (opgjort primo 2022). Uanset hvad årsagen er, er det en kæmpe udfordring, 
der skal arbejdes meget mere kvalificeret med. G2’ernes frafald, engagement og trivsel er 
således en af de store strategiske hovedindsatser i 2022. 
 
Ser man på de to store optag i januar og august ser billedet således ud:  

G2-frafald 2021 2020 2019 
Januar – juni 24% 24% 22% 
August - december 31% 33% 21% 

 



 

G1 
På G1 er der altid et mindre frafald – under 10 % - og det er også tilfældet på 2021-optaget. 
Det er således først på G2 – og mellem G2 og hovedforløbene vi oplever de store frafald.   
 
FRAFALD PÅ HOVEDFORLØBENE 
På hovedforløbene plejer der næsten ikke at være frafald. Alle hovedforløb, der sluttede i 
første halvår 2021, havde mindre end 3% frafald. Til gengæld ligger frafaldet på alle 
hovedforløbene, der startede i august 2021, på 20% i gennemsnit. Det er et usædvanligt højt 
frafaldsniveau og må hænge sammen med corona.  
Hovedforløbene, der er startet senere i 2. halvår 2021, ligger på det sædvanlige lave niveau – 
under 5%. 
 

FRAFALD IFBM. AFSLUTNING AF G2 OG OVERGANGEN TIL LÆREPLADS 

Der er endvidere store udfordringer med at fastholde de elever, som ikke får en 
uddannelsesaftale umiddelbart efter endt grundforløb. Bare ift. de elever, der slutter deres 

grundforløb december er der 29%, som (pr. 10. februar 2022) hverken er i skp (har takket 
nej) eller har indgået uddannelsesaftale.  
  

G2-frafald efter endt G2 2021 2020 

Juni 34% 25% 
December 29%  35 % 

 
Når der er så stort frafald er det primært begrundet i elevernes fravalg, da der generelt er 
praktikpladser nok. Undtagen herfor har der været en udfordring mht. receptionisterne 
grundet branchens situation. 
 
For elever, der har afsluttet G2 i december 2021, fordeler frafaldet sig som følger:  

  

Elever i alt 
Frafald i 
antal elever  

Frafald i % 
elever hele G2  

Frafald i 
% elever 
Speciale 
 

Gastronom 47 10 10,4% 21,3 % 

Kok* 0 0% 
Smørrebrød og 
catering* 

0 0% 

Ernæringsassistent 21 5 5,2 % 13,8% 

Tjener 8 0 0% 0% 

Receptionist 20 13 13,4 % 65% 

I alt 96 28 29,2 %  
Opgjort 10. februar 2022 

* Fagretning kendes for disse elever, da de inden frafald havde indgået uddannelsesaftale. 

 


