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Analysen er udarbejdet for Dansk Socialrådgiverforening 
 

Kontanthjælpsmodtagere mv. 
under uddannelse 
 

AE har sammenkørt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register med Danmarks Statistiks ud-

dannelsesregistre for at belyse uddannelsesaktiviteten blandt kontant- og uddannelseshjælps-

modtagere samt personer på revalidering og for-revalidering.  

 

af senioranalytiker Jes Vilhelmsen 2. april 2017 

Analysens hovedkonklusioner 

• Blandt kontanthjælpsmodtagerne deltog 5,3 procent i en uddannelsesaktivitet, mens det 
blandt personer på uddannelseshjælp var 22,4 procent. Blandt personer på for-revalide-
ring deltog 55,4 procent i en uddannelsesaktivitet og blandt personer på revalidering var 
det 69 procent. Udtrækket er opgjort ultimo 1. kvartal 2015.  
 

• Personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp deltager i større grad i VEU-forløb end i 
ordinære fuldtidsuddannelser, hvorimod personer på for-revalidering og revalidering i 
større grad deltager i ordinære fuldtidsuddannelser. 

 

• For hver enkelt af de fire ydelser vises på hvilket uddannelsesniveau aktiviteten foregår. 
Her findes der yderligere opdelinger på henholdsvis VEU-forløb og ordinære fuldtidsud-
dannelser.  
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Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse 

Denne analyse belyser igangværende uddannelsesforløb blandt kontanthjælpsmodtagere, personer på 

uddannelseshjælp samt personer på for-revalidering og revalidering1.  

 

Analysen viser uddannelsesaktiviteten ultimo første kvartal 2015 og giver dermed et øjebliksbillede at 

uddannelsesaktiviteten. Uddannelsesaktivitet omfatter her forløb i voksen- og efteruddannelse (VEU), 

på produktionsskoler samt ordinære fuldtidsuddannelser.  

     

Tabel 1-4 viser i hvilket omfang personer på de enkelte ydelser deltager i henholdsvis VEU-forløb, på 

produktionsskoler samt ordinære fuldtidsuddannelser. Helt overodnet viser tabellerne, at der blandt 

kontanthjælpsmodtagerne var 5,3 procent, der deltog i en uddannelsesaktivitet, mens det blandt perso-

ner på uddannelseshjælp var 22,4 procent. Blandt personer på for-revalidering deltog 55,4 procent i en 

uddannelsesaktivitet og personer på revalidering topper med 69 procent.  

 

Som det fremgår af tabellerne er det blandt personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp en større 

andel, der deltager i VEU-forløb end i ordinære fuldtidsuddannelser, hvorimod personer på for-revalide-

ring og revalidering i større grad deltager i ordinære fuldtidsuddannelser. Her er forskellen især stor 

blandt personer på revalidering, hvor 58,2 procent deltager i ordinære fuldtidsuddannelser og 12,3 pro-

cent i VEU-forløb. 

  

Tabellerne viser også, at det blandt personer, der modtager de fire ydelser er meget få personer der 

deltager i forløb på produktionsskoler.  

 

Tabel 1. Kontanthjælpsmodtagere fordelt på igangværende uddannelse, uge 13 2015  
 Antal i gang med udd.  Antal kontanthjælpsmodtagere Andel i procent 

VEU         4.166         97.376  4,3 

Ordinære fuldtidsuddannelser         1.079         97.376  1,1 

Produktionsskoler         97.376  0,0 

I alt         5.194         97.376  5,3 

Anm.: En person kan være registreret i flere registre samtidigt, hvorfor summen af de enkelte ydelser ikke nødvendigvis svarer til ”i alt” tallet.  

Kilde: AE på baggrund af DREAM og Danmarks Statistiks registre.  

 

Tabel 2. Uddannelseshjælpsmodtagere fordelt på igangværende uddannelse, uge 13 2015  
  Antal i gang med udd.    Antal uddannelseshjælpsmodtagere  Andel i procent 

VEU         5.448         43.292  12,6 

Ordinære fuldtidsuddannelser         4.667         43.292  10,8 

Produktionsskoler               81         43.292  0,2 

I alt         9.682         43.292  22,4 

Anm.: En person kan være registreret i flere registre samtidigt, hvorfor summen af de enkelte ydelser ikke nødvendigvis svarer til ”i alt” tallet.  

Kilde: AE på baggrund af DREAM og Danmarks Statistiks registre.  

 

 

 

                                                                 
1 Blandt kontanthjælpsmodtagere indgår også jobparate kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet. Det er ikke muligt at sortere dem 

fra i DREAM, der er en del af datagrundlaget i denne analyse.   
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Tabel 3. For-revalideringsmodtagere fordelt på igangværende uddannelse, uge 13 2015  
  Antal i gang med udd.    Antal for-revalideringsmodtagere  Andel i procent 

VEU             370            1.375  26,9 

Ordinære fuldtidsuddannelser             434            1.375  31,6 

Produktionsskoler            1.375  0,0 

I alt             762            1.375  55,4 

Anm.: En person kan være registreret i flere registre samtidigt, hvorfor summen af de enkelte ydelser ikke nødvendigvis svarer til ”i alt” tallet.  

Kilde: AE på baggrund af DREAM og Danmarks Statistiks registre.  

 

Tabel 4. Revalideringsmodtagere fordelt på igangværende uddannelse, uge 13 2015  
  Antal i gang med udd.    Antal revalideringsmodtagere  Andel i procent 

VEU             879            7.155  12,3 

Ordinære fuldtidsuddannelser         4.166            7.155  58,2 

Produktionsskoler            7.155  0,0 

I alt         4.937            7.155  69,0 

Anm.: En person kan være registreret i flere registre samtidigt, hvorfor summen af de enkelte ydelser ikke nødvendigvis svarer til ”i alt” tallet.  

Kilde: AE på baggrund af DREAM og Danmarks Statistiks registre.  

 

Boks 1. Sådan har vi gjort 

Analysen tager udgangspunkt i antallet af kontanthjælpsmodtagere, personer på uddannelseshjælp, revalidering samt for-

revalidering i uge 13 i 2015. Analysen giver derfor et øjebliksbillede af uddannelsesaktiviteten.   
 
Kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet er udeladt. Jobparate personer på kontanthjælp under integrati-

onsprogrammet ligger under jobparate kontanthjælpsmodtagere i DREAM og indgår derfor i denne analyse under kontant-
hjælpsmodtagere. 
  

VEU (voksen og efteruddannelse) er baseret på VEUV2015. Hvis der er flere forløb i en uge, anvendes det forløb med den 
seneste afslutningsdato. Ved samme afslutningsdato anvendes forløbet med størst aktivitetsomfang.  
 

De ordinære fuldtidsuddannelser er baseret på KOTRE2015. Hvis der er flere forløb i en uge, anvendes det forløb med den 
seneste afslutningsdato. Tilsvarende fremgangsmåde er anvendt ved produktionsskoler, der er baseret på PROD2015.  
 

I DST’s registre kan start- og slutdatoer være administrative. Der er derfor ikke nødvendigvis entydig sammenhæng mellem 
de start- og slutdatoer, der er anvendt i analysen, og studieaktivitet. Nogle uddannelsesinstitutioner måler f.eks. studieakti-
vitet to gange årligt mens andre måler den ugentligt.  

 

 

VEU-forløb blandt kontanthjælpsmodtagere mv. 

Tabel 5-8 viser for hver enkelt ydelse uddannelsesniveauet for VEU-forløbene. Tabel 5 viser således, at 

der blandt kontanthjælpsmodtagere på VEU-forløb er knap 43 procent der deltager i forløb på grund-

skole niveau, knap 30 procent deltager i danskundervisning, godt 17 procent deltager i gymnasiale kurser 

mens der er godt 6 procent der deltager i AMU-forløb. Der er forholdsmæssigt få der deltager på er-

hvervsfagligt eller videregående niveau. 

 

Antallet af personer, der deltager i danskundervisning skal formentlig ses i sammenhæng med, at jobpa-

rate kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet ligger under kontanthjælpsmodtagere i 

DREAM. Som det fremgik at tabel 1, var uddannelsesaktiviteten blandt kontanthjælpsmodtagere relativt 

lav sammenlignet med de øvrige ydelser. Hvis der ses bort fra danskundervisning, der primært går til 

personer under integrationsprogrammet, vil uddannelsesaktiviteten være endnu lavere.  
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Tabel 6 viser, at blandt personer på uddannelseshjælp deltager mere end halvdelen i VEU-forløb på 

grundskoleniveau, mens knap 30 procent deltager i gymnasiale kurser. Omkring 8 procent deltager i 

danskundervisning, mens der er relativt få personer der deltager i AMU-, faglærte- eller videregående 

forløb. 

 

Tabel 7 viser VEU-forløb blandt personer på revalidering. Her er billedet et noget andet, da omkring hver 

femte i et VEU-forløb deltager på mellemlangt videregående niveau og samtidigt er der også en vis ak-

tivitet på AMU-, faglært- og KVU niveau.  Sammenlignet med de andre ydelse, er der relativt få, er del-

tager på grundskole niveau.  

 

Tabel 8 viser VEU-forløb blandt personer på for-revalidering. Som det fremgår af tabellen deltager 63 

procent på gymnasialt niveau, mens knap 30 procent deltager på grundskoleniveau. 

 

Tabel 5. Kontanthjælpsmodtagere i gang med VEU-forløb, uge 13, 2015. 
 Antal Andel 

Grundskole         1.782  42,8 

Forberedende               30  0,7 

Gymnasial & adgangsk.            718  17,2 

Danskundervisning         1.222  29,3 

Faglærte               86  2,1 

AMU            263  6,3 

KVU               23  0,6 

MVU               31  0,7 

LVU               11  0,3 

I alt         4.166  100,0 

Kilde: AE på baggrund af DREAM og Danmarks Statistiks registre.  

 

Tabel 6. Uddannelseshjælpsmodtagere i gang med VEU-forløb, uge 13, 2015. 
  Antal  Andel 

Grundskole         2.924  53,7 

Forberedende            216  4,0 

Gymnasial & adgangsk.         1.747  32,1 

Danskundervisning            451  8,3 

Faglærte               15  0,3 

AMU               89  1,6 

Øvrige                 6  0,1 

I alt         5.448  100,0 

Kilde: AE på baggrund af DREAM og Danmarks Statistiks registre.  
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Tabel 7. Revalideringsmodtagere i gang med VEU-forløb, uge 13, 2015. 
  Antal  Andel 

Grundskole            143  16,3 

Gymnasial & adgangsk.            346  39,4 

Faglærte               77  8,8 

AMU               59  6,7 

KVU               60  6,8 

MVU            178  20,3 

LVU               10  1,1 

Øvrige                 6  0,7 

I alt            879  100,0 

Kilde: AE på baggrund af DREAM og Danmarks Statistiks registre.  

 

Tabel 8. For-revalideringsmodtagere i gang med VEU-forløb, uge 13, 2015. 
  Antal  Andel 

Grundskole            109  29,5 

Gymnasial & adgangsk.            233  63,0 

Øvrige               28  7,6 

I alt            370  100,0 

Kilde: AE på baggrund af DREAM og Danmarks Statistiks registre.  

 

Kontanthjælpsmodtagere mv. på ordinære fuldtidsuddannelser 

Tabel 9-12 viser for hver enkelt ydelse uddannelsesniveauet for igangværende ordinære fuldtidsuddan-

nelser.  

 

Tabel 9 viser fordelingen blandt kontanthjælpsmodtagere. Blandt de kontanthjælpsmodtagere, der del-

tager i ordinære fuldtidsuddannelser er 41 procent på faglært niveau, mens knap 27 procent er på mel-

lemlangt videregående niveau (MVU) og godt 21 procent er på langt videregående niveau (LVU). Tal-

lene skal ses i sammenhæng med, at det ”kun” er omkring én procent af kontanthjælpsmodtagerne i 

opgørelsesugen, der deltog i ordinære fuldtidsuddannelser (som vist i tabel 1).  

 

Blandt personer på uddannelseshjælp ligger aktiviteten primært på grundskole og gymnasialt niveau. 

Det fremgår af tabel 10. Og tabel 11 viser, at blandt personer der modtager revalideringsydelse, deltager 

knap 46 procent på MVU-niveau og knap 37 procent på faglært niveau.  

 

Tabel 12 viser, at personer på for-revalidering primært deltager i forberedende kurser, hvor mere end 75 

procent deltager. De bagvedliggende tal viser, at det drejer sig om ”særlige ungdomsuddannelser”.  
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Tabel 9. Kontanthjælpsmodtagere i gang med ordinære fuldtidsuddannelser, uge 13, 2015. 
 Antal Andel 

Grundskole               19  1,8 

Forberedende               15  1,4 

Gymnasial & adgangsk.               20  1,9 

Faglærte            442  41,0 

KVU               67  6,2 

MVU            288  26,7 

LVU            228  21,1 

I alt         1.079  100,0 

Kilde: AE på baggrund af DREAM og Danmarks Statistiks registre.  

 

Tabel 10. Uddannelseshjælpsmodtagere i gang med ordinære fuldtidsuddannelser, uge 13, 2015. 
  Antal  Andel 

Grundskole         2.924  53,7 

Forberedende            216  4,0 

Gymnasial & adgangsk.         1.747  32,1 

Danskundervisning            451  8,3 

Faglærte               15  0,3 

AMU               89  1,6 

Øvrige                 6  0,1 

I alt         5.448  100,0 

Kilde: AE på baggrund af DREAM og Danmarks Statistiks registre.  

 

Tabel 11. Revalideringsmodtagere i gang med ordinære fuldtidsuddannelser, uge 13, 2015. 
  Antal  Andel 

Gymnasial & adgangsk.               49  1,2 

Faglærte         1.535  36,8 

KVU            489  11,7 

MVU         1.902  45,7 

LVU            182  4,4 

Øvrige                 9  0,2 

I alt         4.166  100,0 

Kilde: AE på baggrund af DREAM og Danmarks Statistiks registre.  
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Tabel 12. For-revalideringsmodtagere i gang med ordinære fuldtidsuddannelser, uge 13, 2015. 
  Antal  Andel 

Grundskole               24  5,5 

Forberedende            327  75,3 

Gymnasial & adgangsk.               23  5,3 

Faglærte               52  12,0 

MVU                 8  1,8 

I alt            434  100,0 

Kilde: AE på baggrund af DREAM og Danmarks Statistiks registre.  
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Bilagstabel der viser aktivering i DREAM-registret 

Bilagstabel 1 viser, hvilke typer aktivering kontanthjælpsmodtagere mv. er registreret med i DREAM-

registret i opgørelsesugen. Tabellen viser, at 2,5 procent af kontanthjælpsmodtagerne var i ordinær ud-

dannelse i uge 13 i 2015. Blandt personer på uddannelseshjælp var 5,5 procent i ordinær uddannelse i 

opgørelsesugen, mens det blandt personer på for-revalidering og revalidering var henholdsvis 18,1 og 

57,5 procent.  

 

Som det også fremgår af bilagstabel 1 var der samtidigt en forholdsmæssig stor andel på vejledning- og 

opkvalificeringskurser i ugen.   

 

Bilagstabel 1. Kontanthjælpsmodtagere mv. fordelt på aktivering mv. i DREAM, uge 13 2015. 

  Kontanthjælp Uddannelseshjælp For-revalidering Revalidering 

Passiv ydelse 68,8 48,6 30,7 13,9 

Vejledning og opkvalificering 15,0 34,1 41,8 8,7 

Ordinær uddannelse 2,5 5,5 18,1 57,5 

Løntilskud 2,5 0,8 0,6 3,0 

Virksomhedspraktik 10,2 9,4 8,8 16,8 

Nytteindsats 1,0 1,8 0,0 0,0 

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kilde: AE på baggrund af Beskæftigelsesministeriets DREAM. 

 


