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Introduktion til nyhedsbrevet
Velkommen til ”Nyt om eud”. Børne- og Undervisningsministeriet informerer om, 

hvad der sker på eud-området gennem et nyhedsbrev, der indeholder nyheder om 

aktuelle aktiviteter, regelændringer og arrangementer. Nyhedsbrevene giver også 

et indblik i implementeringen af aftalen ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddan-

nelser til fremtiden”, som blev indgået i november 2018 mellem VLAK-regeringen, 

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Du kan få ”Nyt om eud” ved at tilmelde dig BUVM’s nyhedsbrev, som udkommer 

cirka hver anden uge. Hvis du vælger nyhedskategorien ”Uddannelser til unge”, vil du 

modtage ”Nyt om eud”.

1.  Hvordan skaber SOSU-skolerne kvalitet i de individuelle 
uddannelsesforløb?
Eud-læringskonsulenter og Danske SOSU-skoler inviterer SOSU-skolernes ledere, 

koordinatorer og undervisere til inspirationsdag på IBC Kolding den 13. novem-

ber 2019 kl. 10.00-15.30. Målet med dagen er at udvikle holdbare pædagogiske 

løsninger til elever med individuelle uddannelsesforløb. Dagen veksler mellem 

teoretiske oplæg og workshops. Du får mulighed for at hente værdifuld inspiration. 

I forlængelse af dagen har du mulighed for at deltage i inspirationsgrupper på tværs 

af SOSU-skolerne, hvor I sammen kan udforske og udvikle praksis yderligere. Du 

kan tilmelde dig på tilmeldingssiden. 

2.  Konference om styrket faglig sammenhæng i eux 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer alle ledere, lærere og koordinatorer 

fra skoler med eux-forløb til konference om styrket faglig sammenhæng i eux-forløb. 

Du kan tilmelde dig en dag med inspirerende oplæg, videndeling og erfaringsud-

veskling på EVA’s hjemmeside. Konferencen finder sted den 5. november 2019 på 

Innovationsfabrikken i Kolding. 
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https://www.uvm.dk/aktuelt/abonner
https://www.conferencemanager.dk/individuelleuddannelsesforloebkolding
https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/invitation-konference-om-eux-saadan-styrker-vi-faglige-synergi
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Konferencen er afslutningen på et projekt som Styrelsen for 

Undervisning og Kvalitet igangsatte i efteråret 2018. Målet 

var at styrke den faglige synergi mellem de gymnasiale og de 

erhvervsfaglige fag, så både elever og undervisere oplever 

en større sammenhæng i forløbet. 16 skoler har afprøvet 

forskellige indsatser i forbindelse med projektet. 

3.  Dialog om erhvervsskolernes fælles 
standarder for grundforløbsprøver 
I efteråret 2019 sætter STUK fokus på arbejdet med fælles 

standarder for grundforløbsprøver. STUK vil gå i dialog 

med skoler og faglige udvalg, og gennemgå kvalitetskrave-

ne for de fælles standarder. Dialogen er en opfølgning på, 

at der siden maj 2016 har været krav om, at erhvervsskoler, 

som udbyder grundforløb inden for samme uddannelse, 

i fællesskab udarbejder standard for indhold og niveau i 

grundforløbsprøven. 

4.  Ny vejledning til den merkantile 
caseeksamen  
STUK har udarbejdet en ny vejledning til den merkantile 

caseeksamen i de grundfag, hvor der kan indgå en caseek-

samen. Fra 1. august 2019 foregår den merkantile caseek-

samen som en lærerunderstøttet caseundervisningsdag. 

Find og læs den nye vejledning under de enkelte grundfag 

på emu.dk. Du kan finde den nye bekendtgørelse om grund-

fag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk på 

retsinformation. 

5.  Forsøgspulje til udbydere af 
SOSU-uddannelserne
Udbydere af social- og sundhedsuddannelserne har nu mu-

lighed for at udvikle og afprøve indsatser, der understøtter, 

at elever får en praktikplads. I eud-aftalen er der afsat 1.5 

mio. kr. i 2019 og 1.5 mio. kr. i 2020, og skolerne kan søge 

om midler til at afprøve en eller flere konkrete indsatser. 

Det kan bl.a. være fælles indsats mellem flere skoler i det 

praktikpladsopsøgende arbejde, fælles systematisk kontakt 

til arbejdsgivere, understøttelse af matchning af elever og 

virksomheder indenfor større geografiske områder mv. 

Du kan læse mere på ministeriets hjemmeside. Ansøg-

ningsfristen for forsøg i 2019 er den 10. september 2019. 

Forsøgspuljen for 2020 udmeldes til oktober 2019. 

6.  Ny oplysningsindsats og -materialer skal 
understøtte rekruttering til 
SOSU-uddannelserne
For at sikre høj kvalitet i sundheds- og ældreplejen, er der 

behov for at rekruttere mere kvalificeret arbejdskraft på 

området. Finanslovsaftalen for 2019 indeholder en række 

initiativer, som skal støtte kommunerne i deres arbejde med 

at løse rekrutteringsudfordringerne. To af initiativerne er 

igangsat i juli måned 2019 i samarbejde med FOA, KL, Dan-

ske Regioner og Danske SOSU-skoler og indeholder:  

• Oplysningsmateriale om SOSU-uddannelserne som 

 skolerne kan bruge i det praktikpladsopsøgende arbej-

 de og til at styrke dialogen mellem skoler og praktik-

 steder. 

• Oplysningsindsats om SOSU-uddannelserne målrettet  

 alle kommuner med fokus på at forbedre rekrutterings- 

 situationen.  

   

7.  Ledelse i spil på erhvervsskolerne
STUK inviterer topledere, mellemledere og bestyrelser til 

konference om ledelse på erhvervsskolerne. Der er indlæg 

og debat om centrale ledelsestemaer, morgendagens ledel-

se og du får mulighed for at afprøve et nyt spil om ledel-

sesdilemmaer- og temaer. Konferencen afholdes torsdag 

den 19. september 2019 kl. 10-15 på Frederiks VI’s Hotel 

I Odense. Tilmelding til afslutningskonferencen kan ske via 

emu.dk. 

Konferencen markerer afslutningen på projektet ”Ledelses-

udvikling i Praksis” (LIP), hvor 38 skoler siden slutningen af 

2017 har deltaget i et ledelsesudviklingsprojekt.  Målet med 

projektet var, at mellemlederne på erhvervsskolerne bl.a. 

skulle styrkes i at gennemføre et kvalitetsløft af undervis-

ningen og styrke skolens lærings- og ungdomsmiljø. 

8.  Nyt center for Erhvervsuddannelser og 
Forberedende grunduddannelse
Efter sommerferien er Kontor for Erhvervsuddannelser 

samt sekretariatet for Forberedende Grunduddannelse 

sammenlagt i et center med navnet ”Center for Erhvervs-

uddannelser og Forberedende Grunduddannelse” (CEF). 

Kontorcheferne er Maria Nørby og Therese Thulstrup.  

https://emu.dk/eud
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209188
https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-puljer/forsoegsramme-til-koordinering-af-praktikpladser-paa-sosu
https://www.emu.dk/eud/konferencer-og-moder/afslutningskonference-ledelsesudvikling-i-praksis-lip

