
ETU prismodel 2018
VUC’er og Gymnasier



ETU PRISMODEL 2018 - GYM
Online rapportering og ny GYM spørgeramme

ETU prismodellens grundpakke er delt op i et grundgebyr  og en skolerapport. Grundgebyret dækker opsætning af 

respondentdata, omkostninger til dataindsamling og løbende support under dataindsamling.

<400 respondenter 400-800 respondenter >800 respondenter

Grundgebyr 7200 9200 11.500

Skolerapport (ETU 
dashboard)*

9000 9000 9000

*bestilling af skolerapport åbner for bestilling af områderapporter, klasserapportsæt og Explore

Omkostningen for grundgebyr er afhængig af skolens størrelse, som påvirker omfanget af arbejde med at                                     

opbygge skolens organisationsstruktur, dataindsamling, kobling af UNI-login og dataindsamlingssupport.

De listede omkostninger dækker:

• Projektledelse, løbende support både før, under og efter målingen

• Klargøring af spørgeskema

• Omkostninger til dataindsamling

• Opbygning af skolens organisationsstruktur på alle niveauer (uddannelse/lokation/forløb/hold)

• Mulig kobling af UNI-login på alle respondenter

• Overførsel af data til UVM’sdatavarehus

• Underleverandør omkostninger til dataindsamlingsfirmaet Confirmit.

• Analyse af alt relevant og herunder strukturel analyse på datasæt.

• Håndtering og koordinering af historiske data og eksterne benchmarksmellem skolerne.

Nye tillægsydelser:

<400 respondenter 400-800 respondenter >800 respondenter

Explore-adgang 5300 7100 8800

Løbende 
rapportering

5600 7500 9250



ETU PRISMODEL 2018 - GYM

Dybdegående analyse, benchmarking og områderapportering: 

I lighed med tidligere tilbydes efter årets dataindsamling mulighed for dybdegående analyse samt en mere 

gennemarbejdet benchmarking- og områderapportering. 

1) Priseksempel for en gymnasieskole (350 respondenter, bestiller skolerapport og 4 områderapporter):

2018: 16.200,- for grundgebyr, dataindsamling og en skolerapport + 7200,- for områderapporter = 23.400,-
2016: 16.800,- for grundgebyr, dataindsamling og en skolerapport + 7500,- for områderapporter = 24.300,-

Bemærk der i 2018 er andre muligheder for at markant reducere omkostningerne ved at benytte sig af 
løbende rapportering.

Note for kombinationsskoler:

Er man kombinationsskole, og bestiller man både områderapporter på GYM- og EUD-undersøgelser, så

betaler man for det samlede antal bestilte rapporter. De første 10 rapporter, man bestiller, koster 1800 pr. 

stk., de følgende 10 rapporter koster 1500 pr. stk., og de resterende områderapporter koster 500 pr. stk.

Priser områderapporter og benchmarkingrapport

ETU rapportbestilling
Første 10 

område-rapporter
11-20 område-

rapporter
>20 område-

rapporter

Områderapporter (pris pr. rapport) 1800 1500 500

Klasserapportsæt 3750 3750 3750

ESB-benchmarkingrapport                  5000,-

Pris eksempel og sammenligning med 2016 priser:
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Økonomi

Dataindsamling og grundgebyrer 9.200,-

Skolerapport 9.000,-

Bestilte områderapporter 3.600,-

Klasserapportsæt, alle klasser 3.750,-

Total 25.500,-

Mellemstort gymnasium
(720 elever)

2018

Antal respondenter 720

STX og HF rapport, i alt områderapporter: 2

ETU PRISEKSEMPEL
Et mellemstort gymnasium
Al rapportering efter dataindsamling

Økonomi

Dataindsamling og grundgebyrer 7.200,-

Løbende rapportering 5.600,-

Total 12.800,-

Mindre gymnasium
(380 elever)

2018

Antal respondenter 380

Kun løbende rapportering for hvert hold 
under dataindsamlingen, ingen 
skolerapport *

1

Et mindre gymnasium
Kun rapportering under dataindsamling

*Ved denne løsning leveres udelukkende resultater på hold/klasse 

niveau og ikke samlede resultater for uddannelserne eller skolen.
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Økonomi

Dataindsamling og grundgebyrer 11.500,-

Skolerapport 9.000,-

Bestilte områderapporter 5.400,-

ESB benchmarking 5.000,-

Total 30.900,-

Stort VUC (1850 kursister) 2018

Antal respondenter 1850

2 årig HF, HF enkeltfag, AVU rapport, i alt 
områderapporter:

3

ETU PRISEKSEMPEL
Et stort VUC
Al rapportering efter dataindsamling

Økonomi

Dataindsamling og grundgebyrer 9.200,-

Løbende rapportering: 7.500,-

Total 16.700,-

Mellemstort VUC (550 kursister) 2018

Antal respondenter 550

Kun løbende rapportering for hvert hold 
under dataindsamlingen, ingen 
skolerapport *

1

Et mellemstort VUC
Kun rapportering under dataindsamling

*Ved denne løsning leveres udelukkende resultater på hold/klasse 

niveau og ikke samlede resultater for uddannelserne eller skolen.


