
Indsæt foto: 

Klik på det lille fotoikon  

og vælg det ønskede foto  

i dialogboksen. 

 

Skift eksisterende foto: 

Klik på foto og brug derefter slettetasten  

til at fjerne det eksisterende foto.  

Gentag proceduren for indsættelse  

af foto som beskrevet ovenfor. 

Når foto er placeret, højreklik 

og vælg ”Placér bagerst”. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis  

ikke, så vælg en farve der er lidt lysere. 

Forside med farvet bund 

Forside med foto 

Elever og virksomheders perspektiver 
på merkantile eux-elevers overgang 
til hovedforløbet 
Marie Seliger, Danmarks Evalueringsinstitut 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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Baggrund for undersøgelserne 

Kun 30%  

overgik direkte til 

hovedforløbet 

 

HVORFOR? 

Kan ikke få elevplads?  

Utilfreds med 

uddannelsen? 

Tog uddannelsen for at få 

studiekompetencen? 

Brug for et 

sabbatår? 

Elevsurvey 

Virksomheds 

survey 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 

Formål: At belyse årsagerne til frafaldet i forbindelse med 

overgangen fra det studiekompetencegivende forløb til 

hovedforløbet 

 

Datagrundlag:  

– 583 elever (31 % af eleverne på de deltagende skoler) 

– Spørgeskema gennemført i perioden maj – juni 2018 

–  I analysen fokus på de tre store uddannelser: Kontor, 

handel og detailhandel 
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Elevsurvey 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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Mange elever tager uddannelsen for at få 
studiekompetencer 

66% 

42% 

2% 2% 

14% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

At få en
studentereksamen/få

en gymnasial eksamen

At jeg bliver udlært
inden for min valgte
erhvervsuddannelse

At mine venner også
valgte uddannelsen

At mine venner
anbefalede

uddannelsen

Intet af det
ovenstående

Hvad havde betydning, da du valgte din uddannelse? - angiv gerne 
flere svar  (n=583) 

43% 

 

19% 

     Udelukkende angivet dette svar 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 

Blive udlært 

• Kvinder 

• Over 25 år 

• Kontoruddannelsen 

 

Studentereksamen 

• Mænd 

• Under 25 år 

• Handel/detailhandel 
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Tendenser:  



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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Har du planer om at fortsætte på hovedforløbet 
efter sommerferien? 

36% har ikke planer 

om at fortsætte 

65% har planer om 

at fortsætte 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 

Elever, som udelukkende tog 

uddannelsen for at få en 

studentereksamen:  
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Sammenhæng mellem motivation og 
overgang til hovedforløbet 

89% har planer om at 

starte i en elevplads 

44% har planer om at 

starte i en elevplads 

Elever, som udelukkende tog 

uddannelsen for at blive udlært 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 

Jeg ønsker at tage sabbatår 

 

Jeg ønsker at begynde en anden  

uddannelse umiddelbart efter  

sommerferien 

 

Andet 

8 

Hvis ikke elevplads – hvad så? 

Ca. halvdelen 

ønsker derefter 

en videregående 

uddannelse  



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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Hvorfor ikke tage en elevplads? 

1. Ønsker ikke at arbejde inden for det merkantile område (49%) 

 

2. Andet (primært: ønsker videregående uddannelse) (29%) 

 

3. Synes ikke uddannelsen virker interessant (18%) 

 

4. Det er for svært at få praktikplads (8%) 

 

5. Har fået arbejde/arbejdstilbud, hvor en anden uddannelse er nødvendig 

(3%) 
 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 

Eux tiltrækker både unge, der overvejer erhvervsuddannelser og 

gymnasiale uddannelser  

 

60 % har overvejet gymnasiet 

55 % har overvejet ordinær eud 

14 % har udelukkende overvejet eux 
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Fra forløbsundersøgelsen – Unges veje 



 

Fortællinger om 
erhvervsuddannelser 

• Erhvervsuddannelserne er for 
de skoletrætte  

• På erhvervsuddannelserne er 
man aktiv og gør noget i 
praksis.  

• Når man vælger en 
erhvervsuddannelse, vælger 
man en vej for resten af livet. 

Fortællinger om de gymnasiale 
uddannelser 

• De gymnasiale uddannelser 
forbedrer mine vilkår  

• De gymnasiale uddannelser 
holder mine muligheder åbne  

• De gymnasiale uddannelser 
er hårde at gennemføre  

• De gymnasiale uddannelser 
er for dem, der godt kan lide 
at gå i skole.  



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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64% 

36% 
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70%

Har du oplevet at få tilstrækkelig vejledning om karrierermuligheder på uddannelsen?

Ja Nej

Elevernes oplevelse af vejledning om karrieremuligheder (n=583) 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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Elevernes tilfredshed med eux  

Eleverne er generelt tilfredse med 

uddannelsen 

 

32% Den er samlet set bedre end forventet 

43% Den er samlet set som jeg havde forventet 

18% Den er dårligere end jeg havde forventet 

8% Ved ikke 

 

Tilfredshed har ikke betydning for elevernes 

planer om at fortsætte på hovedforløbet 



Skift farve baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt mørkere.  

 

Tjek samtidig, at farven ikke er for lys til  

at hvid tekst kan læses ordentligt. 

 

Ved lange citater sættes teksten  

ned i størrelse. 

Citat 
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”Generelt har min oplevelse af uddannelsen været god. 
Det har været forvirrende med et skift fra 
erhvervsuddannelsen til gymnasiet og det stiller 
lidt tvivl ved hvilke muligheder man får efter 
afslutningen.” (Elev)  

 

EUX udfordringer fra et elevperspektiv 



Skift farve baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt mørkere.  

 

Tjek samtidig, at farven ikke er for lys til  

at hvid tekst kan læses ordentligt. 

 

Ved lange citater sættes teksten  

ned i størrelse. 

Citat 
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Jeg har flere gange oplevet, der skulle gennemgås noget 
på klassen med kommentaren: "Det kender I jo alt til fra 
C-niveau", hvor jeg aldrig før har hørt om det, fx 
modeller i VØ og afsætning. Det har gjort fagene 
unødigt svære” (Elev) 

 

EUX udfordringer fra et elevperspektiv 



Skift farve baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt mørkere.  

 

Tjek samtidig, at farven ikke er for lys til  

at hvid tekst kan læses ordentligt. 

 

Ved lange citater sættes teksten  

ned i størrelse. 

Citat 
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”Jeg har selv fortrudt, at jeg valgte EUX. Ikke fordi det 
ikke er mig, eller fordi niveauet ikke passer,  men fordi 
man bliver set ned på. Man bliver set ned på af de 
andre uddannelser, fordi de ikke har nok viden om 
uddannelsen” (Elev) 

 

EUX udfordringer fra et elevperspektiv 



 

Frafald pga manglende elevplads 

• Næsten halvdelen af de elever, som har planer om at 

starte i en elevplads, har endnu ikke en praktikaftale 

 

• Tendens til, at elever over 25 år og gerne vil fortsætte på 

hovedforløbet, i mindre grad har en elevplads ved 

afslutningen af det studieforberedende forløb, end elever 

under 25 år. 

 

• De, der har fået praktikplads, har i gennemsnit søgt 10,9 

elevpladser, mens de, der stadig søger, i gennemsnit har 

søgt 14,6 elevpladser. 

 

• De elever, der har fået praktikplads, har i gennemsnit 

været til 3,2 samtaler, mens de, der stadig søger, i 

gennemsnit har været til 1,5 samtaler. 

 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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79% 

21% 
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Har du oplevet at få tilstrækkelig oplysning om elevplads muligheder på uddannelsen?

Ja Nej

Elevernes oplevelse af oplysning om elevplads (n=583) 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 

• Studiekompetencerne er en stor motivationsfaktor 

• De elever, som har valgt uddannelsen for at få studentereksamen, har i 

mindre grad planer om at starte i en elevplads  De vil læse en 

videregående uddannelse 

• Risiko for ufrivilligt frafald for ca. 1/3 af eleverne pga manglende elevplads  

• Særligt elever over 25 år har endnu ikke fået elevplads på tidspunktet for 

undersøgelsen 
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Opsamling  



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 

Hvilke tendenser kan I se på jeres skole? 

- Hvad er elevernes motivation for at vælge eux? 

- Hvad er årsagen til frafald ved overgangen til hovedforløbet?  
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Refleksionsspørgsmål 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 

Formål: at belyse virksomhedernes rolle i forhold til 

merkantile elevers overgang til hovedforløbet 

 

– Datagrundlag: 803 praktikvirksomheder (17% af 

praktikvirksomheder med e-mail) 

– Spørgeskema gennemført i oktober 2018  

– I analysen fokus på de tre store uddannelser: 

Kontor, handel og detailhandel 

 

 

21 

Virksomhedernes perspektiv 

Virksomheds 

survey 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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Praktikvirksomhedernes kendskab til eux 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 

23 

Er bekendt med betegnelses eux? 

 

Detailhandel: 60% 

 

Handel: 56% 

 

Kontor: 83% 

 

Forskel på brancher 

 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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Tilfredshed med eux-elever 

 
 
 
 
  

41% af de praktikvirksomheder, som er bekendt med betegnelsen EUX angiver, 

at de på nuværende tidspunkt eller tidligere har ansat en elev som var i gang 

med en merkantil eux.  

Praktikvirksomheder vurderer EUX-elevernes faglige kompetencer positivt  

- 40% gode faglige kompetencer 

- 45% overvejende god 

- 4% overvejende dårlig 

- 1 % dårlig 

- 8% ved ikke 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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Praktikvirksomhedernes rekruttering af 
elever 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 

75% har mindst én merkantil elev ansat på undersøgelsestidspunktet 

De 202 praktikvirksomheder, der ikke har ansat merkantile elever angiver at det 

skyldes:  

- Manglende behov (51 %)  

- Manglende tid og ressourcer (35 %).  

- Dårlige erfaringer med at have elever, og at de derfor er stoppet med at 

ansætte (17%)  

92 % af de deltagende praktikvirksomheder vurderer, at antallet af ansatte 

elever i praktikvirksomheden er dækkende i forhold til deres behov.  
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Praktikvirksomhedernes ansættelse af 
merkantile elever 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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Nuværende elevers uddannelsesbaggrund 

39% 

30% 

24% 

20% 

7% 

4% 

8% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

STX, HTX, HF +
grundforløb

HHX +
grundforløb

EUX grundforløb 2-årig HG KVU LVU Andet

Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har jeres nuværende 
elever? (angiv flere svar) – Andel af praktikvirksomheder 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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”Har I slået mindst én elevstilling op inden for de 

merkantile uddannelser inden for det sidste år” 

48% 

52% 

Alle praktikvirksomheder (n=627) 

Ja Nej

38% 

63% 

Detailhandel (n=144) 

29% 

71% 

Handel (n=93) 

54% 

46% 

Kontor (n=390) 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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Praktikvirksomhederne vurderer generelt at det er let at 

få kvalificerede elever:  

- Sværere for praktikvirksomheder inden for  

detailhandel  

- Sværere for små virksomheder med under 50 

ansatte 

 

 

Rekruttering af  elever 

Praktikvirksomhederne rekrutterer primært via: 

1) Jobopslag på jobsider 

2) Jobopslag på de sociale medier 

3) Jobopslag på handelsskolens/erhvervsskolens 

hjemmeside/praktikservice 

 

 

 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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Modtager ansøgninger 

Stor forskel på, hvor mange ansøgninger praktikvirksomhederne i gennemsnit modtager til deres 

elevstillinger.  

- Kontor: 56 % af praktikvirksomhederne inden for kontoruddannelsen modtager i gennemsnit 

mere end 31 ansøgninger pr. elevstilling 

- Detailhandel: 46 % af praktikvirksomhederne inden for detailhandelsuddannelsen i gennemsnit 

modtager under 5 ansøgninger pr. elevstilling.  

 

 

 

34% 

19% 18% 17% 

5% 7% 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

Gymnasial
baggrund (stx, hhx,

htx, hf) +
grundforløb

I gang med en
mertkantil eud

I gang med en
mertkantil eux

Ved ikke  KVU/LVU +
grundforløb

Andet

Hvilken uddannelsesbaggrudn havde størstedelen af ansøgerne?



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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Praktikvirksomhedernes 
ønsker til elever 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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Virksomhedernes ønsker til elever 

Hvad har I høj grad grad betydning, når praktikvirksomhederne 

ansætter elever? 

Personlige  

kompetencer 

79% 

 

 

 

Uddannelsesmæs

sige baggrund  

36% 

 

Erhvervserfaring 

18% 

 

Karakterer 

8% 

 

Alder 

15% 

 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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Virksomhedernes ønsker til elever 

Hvad har I høj grad/nogen grad grad betydning, når 

praktikvirksomhederne ansætter elever? 

Personlige  

kompetencer 

96% 

 

 

 

Uddannelsesmæs

sige baggrund  

78% 

 

Erhvervserfaring 

65% 

 

Karakterer 

59% 

 

Alder 

53% 

 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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Personlige kompetencer 

Personlige kompetencer og Relations kompetencer 

 

 Udadvendt og serviceminded 

 God kemi mellem eleven og arbejdspladsen, så 

vedkommende passer sammen med de andre 

medarbejdere.  



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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Uddannelsesmæssig baggrund 

Hvilken uddannelse foretrækker praktikvirksomhederne? 
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Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 

Hvilken uddannelsesbaggrund 
foretrækker I? 

Detailhandels- 
uddannelsen (n = 84) 

Handelsuddannelsen  
(n = 79) 

Kontoruddannelsen med 
specialer (n = 319) 

Procent Procent Procent 

Elever med en gymnasial 
baggrund (stx, htx, hhx, hf) 

42 % 49 % 37 % 

Elever, der er i gang med en 
merkantil erhvervsuddannelse 

33 % 24 % 21 % 

Elever, der er i gang med en 
merkantil eux-uddannelse 

18 % 16 % 34 % 

Elever, der har en videregående 
uddannelse (fx 
akademiuddannelse eller 
professionsbacheloruddannels
e) 

0 % 5 % 3 % 

Elever med anden baggrund 7 % 5 % 4 % 

Total 100 % 100 % 100 % 
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Uddannelsesmæssig baggrund 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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Erhvervserfaring 

 Erfaring med at begå sig i et fællesskab på en 

arbejdsplads og hvordan man tager fat 

 Erfaring med kundekontakt (i service virksomheder)  



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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Alder 

2% 
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57% 

13% 
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Yngre end 18 år 18-20 år 21-25 år 26-35 år Ældre end 35 år

Hvilken alder foretrækker praktikvirksomhederne? 

 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 

Detailhandels- 

uddannelsen  
(n = 80) 

Handelsuddannelsen  
(n = 54) 

Kontoruddannelsen 

med specialer 
 (n = 183) 

  Procent Procent Procent 

Elever, som er yngre end 18 år 4 % 2 % 0 % 

Elever, som er mellem 18-20 år 48 % 31 % 22 % 

Elever, som er mellem 21-25 år 45 % 52 % 56 % 

Elever, som er mellem 26-35 år 3 % 13 % 21 % 

Elever, som er ældre end 35 år 1 % 2 % 1 % 

Total 100 % 100 % 100 % 
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Alder 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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Karakterer 

• Karakterer har større betydning indenfor kontor og 

handel, end inden for detailhandel 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 

• Praktikvirksomheder har primært ansat elever med gymnasial baggrund 

• 24% har ansat elever, som er i gang med en merkantil eux    

• Praktikvirksomhederne vægter personlige og sociale kompetencer højest 

• 41% af de praktikvirksomheder, som vurderer at elevens uddannelsesmæssige 

baggrund har betydning, når de ansætter elever, foretrækker elever med 

gymnasial baggrund (hhx, htx, stx, hf) 

• De praktikvirksomheder, som vurderer at elevens alder har betydning når de 

ansætter, foretrækker elever i alderen (20-25 år).  
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Opsamling på virksomhedsundersøgelse 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 

• Elever over 25 år er mere motivererede for at fortsætte på hovedforløbet 

(formentlig fordi de allerede har en studentereksamen eller er mere afklarede)  

• Ca. halvdelen af de elever, som ønsker at fortsætte på hovedforløbet, havde ikke 

en elevplads på undersøgelsestidspunktet - og dermed i risiko for frafald 

• Særligt elever over 25 år har ikke elevplads  

• Størstedelen af praktikvirksomhederne foretrækker elever i alderen (21-25 år) – 

kun 14% foretrækker elever over 25 år.  

42 

Tværgående pointer 



Tekst eller punktopstilling 

Skriv eller indsæt tekst i feltet. Feltet kan 

indeholde både almindelig tekst og 

punktopstillinger. 

 

Indsæt tabel, graf, foto eller video: 

Klik på det lille ikon der passer til den type 

indhold der skal sættes ind i feltet. Vælg det 

ønskede indhold i dialogboksen. Hvis feltet 

ændrer størrelse efter placering af fx et foto 

kan det nemt tilpasses. Følg de orange 

hjælpestreger for at sætte feltet til den rigtige 

størrelse. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt lysere. 

Almindelig tekst 

Tabel kopieret fra Word 

Grafik 
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Spørgsmål? 



Indsæt foto: 

Klik på det lille fotoikon  

og vælg det ønskede foto  

i dialogboksen. 

 

Skift eksisterende foto: 

Klik på foto og brug derefter slettetasten  

til at fjerne det eksisterende foto.  

Gentag proceduren for indsættelse  

af foto som beskrevet ovenfor. 

Når foto er placeret, højreklik 

og vælg ”Placér bagerst”. 

 

Skift baggrundsfarve: 

Klik på fanen ”Design”, vælg  

”Formatér baggrund” og vælg  

den ønskede farve fra farvepaletten. 

Tjek at logoet kan ses tydeligt, hvis ikke,  

så vælg en farve der er lidt mørkere. 

Afslutning med farvet bund 

Afslutning med foto 
Tak for opmærksomheden 


