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Analysen Professionshøjskolernes tiltrækning og fastholdelse af dimittender –
udvalgte fakta
Professionshøjskolerne uddanner de medarbejdere, som både det offentlige (som folkeskoler og
sygehuse) og det private erhvervsliv (som små og mellemstore virksomheder) har behov for i hele landet.
Analyseresultaterne peger på, at professionshøjskolerne1 tiltrækker og fastholder dimittender i hele landet
– også udenfor de store byer. Nedenfor er de væsentligste fund i analysen vist.

De studerende flytter til lokalområdet – og mange bliver boende
En tredjedel af de studerende2 flytter til udbudsstedets kommune for at tage en uddannelse på en
professionshøjskole. Det er lidt færre (29 pct.), der allerede bor i kommunen, inden de påbegynder
uddannelsen. Samlet set er det således næsten to ud af tre studerende, der bor i kommunen, mens de
tager en uddannelse på en professionshøjskole.
Året efter afsluttet uddannelse bor 75 pct. af de studerende fortsat i kommunen. Det fordeler sig på, at 65
pct. af tilflytterne fortsat bor i kommunen, året efter de dimitterer, mens 86 pct. af de lokale studerende
fastholdes, efter de dimitterer.
Tendensen er endnu mere markant, når man ser ud over kommunegrænsen – mange studerende bor i
lokalområdet, selvom de bor på den anden side af kommunegrænsen. Når man ser på den enkelte region,
er det 89 pct. af de studerende, der bliver boende efter endt uddannelse.

Storbytendens slår også igennem i mellemstore byer
Det er velkendt, at storbyerne har en god tiltrækning af studerende og fastholder dem efter studiet.
København, Aarhus, Odense og Aalborg tiltrækker 40 pct. af deres studerende til byen og fastholder over
70 pct. af tilflytterne efter endt uddannelse.
Halvdelen af de studerende på uddannelser i de mellemstore byer3 bor der under uddannelsen, fordelt på
24 pct. tilflyttere og 25 pct. lokale. Halvdelen af tilflytterne i de mellemstore byer bor der også 1 år efter.
Fastholdelse af lokale studerende er ens uanset byens størrelse (85 pct.).

Eksempler for udvalgte uddannelser
•

Tiltrækningen varierer på tværs af de største uddannelser, jf. side 9 i analysen4. Uddannelserne til
fysioterapeut og ergoterapeut har med mere end 40 pct. de højeste andele af tilflyttere.

1

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole DMJX er ikke medtaget i analysen, da DMJX har hele landet som optageområde. De i
analysen omtalte seks professionshøjskoler har if. lovgivningen en regional forpligtelse.
2 De studerende deles i analysen op i lokale studerende, der bor i kommunen før studiestart, tilflyttere, der flytter til kommunen og
studerende, som ikke bor i kommunen før studiestart eller efter dimission, jf. definitionen beskrevet i analysen side 11.
3 De mellemstore byer er defineret som kommuner med mere end 70.000 indbyggere. Det er byerne Esbjerg, Vejle, Randers,
Viborg, Kolding, Silkeborg, Horsens, Herning, Roskilde, Næstved, Slagelse.
4 Forskellene uddannelserne imellem kan dels have noget at gøre med de specifikke udbudssteder, hvor hver uddannelse bliver
udbudt, dels kan det afhænge af efterspørgslen efter de pågældende uddannelsesprofiler, herunder i hvor høj grad der er
adgangsbegrænsning på uddannelsen.
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•

•

Uddannelserne til pædagog, socialrådgiver og uddannelsen i offentlig administration har med 24-26
pct. tilflyttere de laveste andele blandt de største uddannelser, der er opgjort tal for. Det hænger
formentlig sammen med, at disse uddannelser også har en stor geografisk spredning af udbudssteder.
Der er generelt en høj fastholdelse af lokale studerende på tværs af uddannelser, jf. side 10. Pædagogog socialrådgiveruddannelserne har relativt få tilflyttere, men til gengæld bliver mere end 70 pct. af
tilflytterne boende i udbudsstedets kommune efter endt uddannelse.

Eksempler for udvalgte udbudssteder
Slagelse: 31 pct. af de studerende er lokale, og 16 pct. er tilflyttere til kommunen.
70 pct. af tilflytterne bliver boende 1 år efter endt uddannelse. Det er den højeste andel blandt de
mellemstore byer.
Vejle: 25 pct. af de studerende er lokale, og 22 pct. er tilflyttere til kommunen.
57 pct. af tilflytterne bliver boende 1 år efter endt uddannelse.
Thisted: 68 pct. af de studerende er lokale, og 8 pct. er tilflyttere til kommunen.
85 pct. af de studerende (tilflyttere og lokale) bliver boende i kommunen 1 år efter endt uddannelse.
Kolding: 32 pct. af de studerende er lokale, og 25 pct. er tilflyttere til kommunen.
60 pct. af tilflytterne bliver boende 1 år efter endt uddannelse.
Horsens: 29 pct. af de studerende er lokale, og 27 pct. er tilflyttere til kommunen.
50 pct. af tilflytterne bliver boende 1 år efter.
København og Frederiksberg: 79-80 pct. af tilflytterne bliver boende 1 år efter endt uddannelse.
Flere eksempler kan findes i analysen side 24.
Fakta om professionshøjskolerne
72.000 studerende læser på professionshøjskolernes uddannelser i 39 byer placeret over hele
Danmarkskortet fra Rønne i øst til Hjørring i nord. Landets seks professionshøjskoler udbyder en lang
række uddannelser til både det private og det offentlige arbejdsmarked såsom bygningskonstruktør,
sygeplejerske, handel og markedsføring og landets største uddannelse, pædagoguddannelsen.
Fakta om professionshøjskolerne uden for de fire store byer
Siden 2008, hvor professionshøjskolerne blev etableret, er andelen af optagne studerende uden for
storbyerne steget og lå i 2017 på omkring 41 pct. af alle optagne.
I 2017 blev 15.631 studerende optaget på professionshøjskolerne i Hovedstadsområdet, Aarhus, Odense
og Aalborg. 10.908 studerende blev optaget på uddannelser uden for disse byer.
Professionshøjskolerne er de videregående uddannelsesinstitutioner, hvor væksten i optag af
studerende uden for de store byer har været størst i perioden 2008-2017.
Yderligere fakta og dokumentation kan findes her.
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