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CompanYoung udgiver årligt Danmarks største analyse,
der stiller skarpt på de unges valg af uddannelse og
karriere.

Danmarks
største analyse
om unges valg
af uddannelse

Formålet er at kortlægge de vigtigste
tiltrækningsparametre, når der skal træffes karriere- og
uddannelsesvalg.
Analysen udkommer i 4 versioner der afspejler unges
uddannelsesniveau.
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Unges valg af uddannelse ®
Efterskole
En målrettet analyse sendes ud til alle
efterskoleelever og forældre via den efterskole, som
eleven skal starte på. Elever og forældre bliver spurgt
ind til deres ”proces” i forbindelse med valget af
efterskole heriblandt søgeprocessen, mødet med
forskellige efterskoler etc. Den valgte efterskole bliver
desuden ”ratet” i forhold til forskellige elementer,
processer og temaer.
Hvad?
Det er gratis for alle efterskoler at deltage i
undersøgelsen, da vi ønsker at opnå så mange
besvarelser som muligt. Alle deltagende efterskoler vil
få den samlede rapport udleveret og bliver inviteret til
vores årlige præsentation af rapporten.
Det er muligt for alle deltagende efterskoler at købe
en individuel analyse/rapport hvor egne data
udleveres og benchmarkes op imod andre efterskoler.

Målgrupperapport:
•

Generel rapport

•

1x deltager til præsentation

Performancerapport:
•

Generel rapport

•

3x deltagere til præsentation

•

Egen data & Benchmark
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Unges valg af uddannelse ®
Efterskole
1. Marts

1. Juni

Early Bird Deadline
Alle deltagere der køber inden 1. marts, får 5.000 kr. rabat.
Deadline for tilmelding
Sidste frist for tilmelding er 1. juni. Herefter vil det ikke være muligt at
tilmelde sig, eller tilkøbe individuelle rapporter. I perioden op til
sommerferien vil alle kunder blive kontaktet mhp. Koordinering af
spørgeramme, samt udsendelse til eleverne.

August &
September

Indsamling af data
Data indsamles i august og september, ifm. opstart af nye elever.
Indsamling sker via et online tilgængeligt spørgeskema, udformet
unikt til den enkelte skole.

Oktober

Behandling af data og udarbejdelse af rapport
CompanYoung bearbejder al dataen, og sammenfatter rapporten.

November

December
& Januar

Udlevering og præsentation af generel rapport
På arrangementer i Aalborg og i København medio november
præsenteres rapporten, samt indspark til hvordan man kan anvende
den i praksis.
Individuelle rapporter
Udarbejdelse og præsentation af individuelle rapporter.

Rapporten
Rapporten opbygges omkring CompanYoungs omniscient
model der giver en dybdegående indsigt i alle væsentlige
parametre ift. valg af efterskole. Rapporten udgives årligt i
efteråret og er typisk baseret på mellem 4-8.000 besvarelser og
40-70 deltagende skoler.
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