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Kompetencegivende uddannelser i Grønland og
Danmark 1998/99-2002/03
Flere personer har taget en kompetencegivende uddannelse.
2.317 personer har taget en kompetencegivende uddannelse indenfor de sidste 5 år.
Det fremgår af publikationen ”Kompetencegivende uddannelser i Grønland og Danmark
1998/99-2002/03” som Grønlands Statistik netop har offentliggjort på sin
hjemmeside www.statgreen.gl.
Af de 2.317 personer, som har taget en kompetencegivende uddannelse, har 1.508
(65,1 pct.) taget en faglig grunduddannelse, 683 (29,5 pct.) taget en kortere
videregående uddannelse, 120 (5,2 pct.) har taget en længere videregående
uddannelse, mens 6 personer, svarende til 0,3 pct. har taget en uddannelse, som
hører under de øvrige uddannelser.
Punktregistreringen den 30. juni 2003 var der 1.635 personer, som var i gang med at
tage en kompetencegivende uddannelse. Heraf var 1.009 (61,7 pct.) personer i gang
med en faglig grunddannelse, 410 (25,1 pct.) personer i gang med en kortere
videregående uddannelse, mens der var 213 (13,0 pct.) personer var i gang med en
videregående uddannelse.
Figur 1.

Fuldførte uddannelsesforløb efter slutår, i pct.
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Publikationen kan desuden rekvireres i en papir-udgave hos Grønlands Statistik.
Enten på telefon 34 50 00 eller pr. e-mail på adressen stat@gh.gl mod betaling af forsendelsesomkostningerne.

Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til journalist Thorkild Knudsen på
tlf. 34 55 85 (direkte).

Med venlig hilsen

Thorkild Knudsen

Vil du i fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på
Grønlands Statistiks hjemmesiden, kan du tilmelde dig vores elektroniske
nyhedsbrev.
Gå ind på www.statgreen.gl. Nederst i menuen til venstre vælger du
”abonner på nyhedsbrev”. Så får du fremover en e-mail, hver gang vi
offentliggør en ny statistik.
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