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Faglige udvalg   

 

Information om bedre adgang til skolepraktik 

Med dette brev informerer vi om udmøntningen af fire initiativer, der gi-

ver bedre adgang til skolepraktik. Initiativerne indgår i trepartsaftalen om 

ekstraordinær hjælp til elever, lærlinge og virksomheder (håndtering af 

ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), der blev indgået 28. maj. 

 

Aftalen indeholder i alt 15 initiativer, der har til formål at holde hånden 

under lærlinge og elever på erhvervsuddannelserne og give en økonomisk 

håndsrækning til danske virksomheder. Aftalen i sin helhed kan læses på 

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside (link) 

 

Det fremgår af aftalen, at skolepraktikken er et sikkerhedsnet for elever, 

som er kvalificerede til at være i lære i en virksomhed, og som midlerti-

digt ikke har en læreplads. Som følge af den aktuelle økonomiske situati-

ons negative påvirkning af lærepladsområdet, vil flere elever potentielt 

begynde i skolepraktik.  

 

De nye initiativer skal derfor spænde sikkerhedsnettet bredere ud, så det 

sikres, at eleverne ikke stilles dårligere og må afbryde deres uddannelse 

på grund af omstændigheder, som eleverne ikke selv er herre over. Det 

er tale om følgende initiativer, som giver bedre adgang til skolepraktik i 

2020:  

 

1. Karensperioden suspenderes midlertidigt for elever, der afslutter de-

res grundforløb  

2. Elever, hvis uddannelsesaftale er ophævet i prøvetiden, skal midler-

tidigt ikke bevise, at de har mistet aftalen uforskyldt for at kunne 

optages i skolepraktik  

3. Institutionerne kan ekstraordinært oprette skolepraktik på uddan-

nelser, hvor der ikke i forvejen er skolepraktik  

4. Elever, som mister ny mesterlæreaftaler, kan optages i skolepraktik 

på samme vilkår som øvrige erhvervsuddannelseselever  

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/maj/200528-fem-mia--kr--skal-holde-haanden-under-laerlinge--elever-og-virksomheder
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Nye regler om bedre adgang til skolepraktik 

 

Der er udstedt en ny bekendtgørelse (BEK nr. 863 af 12/06/2020) om 

bedre adgang til skolepraktik i 2020 i erhvervsuddannelserne, som findes 

på retsinfo.dk (Link) 

 

Nedenfor er en beskrivelse af indholdet i den nye bekendtgørelse. I ved-

lagte bilag er der eksempler på, hvad ændringerne betyder i praksis.  

 

Karensperioden suspenderes midlertidigt 

Med bekendtgørelsens § 2, suspenderes erhvervsuddannelseslovens § 66 

a, stk. 1, 2. pkt., der går ud på, at en elev, der tager imod et tilbud om 

skolepraktik, først kan påbegynde undervisning i skolepraktik en måned 

efter grundforløbets afslutning. Reglen suspenderes fra den 1. juli 2020 

og frem til den 31. december 2020. 

 

Suspensionen betyder, at eleven i perioden fra 1. juli 2020 til 31. decem-

ber 2020 kan påbegynde undervisning i skolepraktik umiddelbart efter, at 

eleven har taget imod tilbuddet om skolepraktik, dog tidligst fra grund-

forløbets afslutning og senest en måned efter. 

 

Elever, der afslutter grundforløbet i perioden frem til 1. juli 2020, kan 

tidligst vælge at begynde skolepraktik den 1. juli og skal senest være be-

gyndt 1 måned efter grundforløbets afslutning.  

 

Den midlertidige ordning er frivillig for eleven.  

 

Praktikcenteret skal fortsat indkalde grundforløbseleverne til et informa-

tionsmøde med mindst en uges varsel, efter de almindeligt gældende reg-

ler.  

 

Mødet kan som hidtil holdes indtil to uger før og senest en uge efter 

grundforløbets afslutning, jf. § 127, stk. 2, i bekendtgørelse om erhvervs-

uddannelser.  

 

Da eleverne har ret til at begynde i skolepraktik umiddelbart efter grund-

forløbets afslutning, opfordrer styrelsen praktikcentrene til i perioden fra 

1. juli til 31. december 2020 at gennemføre informationsmødet inden 

grundforløbet afsluttes.  

 

Eleven har ret til optagelse i skolepraktik umiddelbart efter grundforlø-

bets afslutning, selvom praktikcentret vælger at afholde informationsmø-

det efter afslutningen af grundforløbet. 

 

Reglerne om midlertidig suspension af karensperioden gælder også for 

elever på fordelsuddannelser, der efter de almindelige regler er omfattet 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/863
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af karensreglen på 1 til 3 måneder for elever på fordelsuddannelser, jf. § 

66 a, stk. 5, i lov om erhvervsuddannelser. 

 

Elever, hvis uddannelsesaftale ophæves i prøvetiden kan optages 

direkte i skolepraktik 

Med bekendtgørelsens § 3, suspenderes erhvervsuddannelseslovens § 66 

a, stk. 2, der går ud på, at elever, der mister deres uddannelsesaftale, kun 

kan optages til skolepraktik, hvis eleven af skolen vurderes at have mistet 

sin uddannelsesaftale uforskyldt. Reglen suspenderes i perioden fra den 

16. marts til den 31. december i år. 

 

Suspensionen omfatter indtil den 31. december 2020 elever, hvis uddan-

nelsesaftale fra den 16. marts 2020 eller senere bliver eller er blevet op-

sagt i aftalens prøvetid. 

 

Det betyder, at institutionen skal give tilbud om skolepraktik til praktik-

pladssøgende elever, som er opsagt i prøvetiden, og som før optagelsen 

vurderes egnet til optagelse til skolepraktik. Optagelse til skolepraktik 

skal ske snarest muligt efter uddannelsesaftalens ophør. Elever, der opsi-

ges i prøvetiden, skal ikke bevise, at de uforskyldt har mistet uddannel-

sesaftalen.   

 

Vi skal opfordre institutionerne til i praksis at finde gode og kreative løs-

ninger for at kontakte de omfattede elever, så eleverne får tilbud skole-

praktik.  

 

Det fremgår af bekendtgørelsens § 3, stk. 2, at elever, der mister uddan-

nelsesaftalen i prøvetiden, kan optages til skolepraktik, uanset at der 

endnu ikke er indgået et forlig eller er truffet afgørelse om afslutning af 

en verserende tvistighed mellem en elev og en virksomhed. 

 

En elev opfylder adgangsforudsætningerne til optagelse i skolepraktik, 

hvis eleven har opnået grundforløbsbevis, bevis for studiekompetencegi-

vende forløb i merkantile erhvervsuddannelser eller ved anerkendelse af 

tilsvarende kompetencer.  

 

Efter at eleven er optaget i skolepraktik, skal praktikcentret foretage eg-

nethedsvurdering som en del af den løbende evaluering af eleven, jf. § 66 

c, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. 

 

Ændringen ovenfor omfatter også de uddannelser, der udbydes med eks-

traordinær skolepraktik. Se nærmere herom senere i brevet. 

 

Elever, der mister deres uddannelsesaftale i prøvetiden på uddannelser, 

der ikke udbydes med skolepraktik eller ekstraordinær skolepraktik, men 

som optages til skoleundervisningen i hovedforløbet, jf.  § 66 e, stk. 2 i 

lov om erhvervsuddannelser, er også omfattet af reglen om, at eleven 
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ikke skal opfylde kravet om at have mistet sin uddannelsesaftale ufor-

skyldt. 

 

Hvis en elev mister sin uddannelsesaftale efter prøvetiden, skal eleven 

for at kunne optages til skolepraktik bevise, at eleven har mistet aftalen 

uforskyldt i overensstemmelse med de almindeligt gældende regler. 

 

Ny mesterlære-elever kan optages i skolepraktik 

Med bekendtgørelsens § 4, kan alle ny mesterlære-elever, som mister de-

res uddannelsesaftale i resten af 2020, optages i skolepraktik på samme 

vilkår som elever på hovedforløbet. Muligheden indføres med virkning 

fra 1. juli 2020.  

 

Ændringen betyder, at en ny mesterlære-elev kan optages i skolepraktik, 

selvom eleven er i gang med ny mesterlære-forløbet og ikke er nået frem 

til det tidspunkt i uddannelsen, hvor institutionen og virksomheden fore-

tager kompetencevurderingen som afslutning på forløbet.  

 

Hvis ny mesterlære-aftalen opsiges i prøvetiden, optages eleven efter den 

midlertidige ordning, der gælder for andre elever, der opsiges i prøveti-

den. Eleven skal derfor ikke bevise, at aftalen er mistet uforskyldt, jf. be-

kendtgørelsens § 4, stk. 2. 

 

Hvis ny mesterlære-aftalen opsiges efter prøvetiden, skal eleven bevise at 

have mistet aftalen uforskyldt i overensstemmelse med gældende regler, 

jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2. 

 

Når eleven optages i skolepraktik i en dimensioneret uddannelse, sker 

optaget uden om dimensioneringen og derved uden brug af kvoteplads, 

jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 3. 

 

Institutionen inddrager det faglige udvalg for uddannelsen i tilfælde af 

tvivl om den praktiske tilrettelæggelse af skolepraktikken for den enkelte 

elev, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 4. 

 

Ekstraordinær skolepraktik 

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse kan i perioden fra 1. juli 2020 

til 31. december 2020 oprette ekstraordinær skolepraktik i uddannelser, 

der normalt ikke udbydes med skolepraktik. 

 

Dette fremgår af bekendtgørelsens § 5. 

 

Følgende tre uddannelser er undtaget fra ordningen: 

 Social- og sundhedshjælper 

 Social- og sundhedsassistent 

 Den pædagogiske assistentuddannelse 
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Baggrunden for denne undtagelse er, at på disse tre uddannelser vurderes 

der ikke at være risiko for, at elever på grund af den aktuelle situation 

med COVID-19 ikke kan få en uddannelsesaftale. 

 

Desuden er specialerne låsesmed og våbenmekaniker i uddannelsen til 

finmekaniker undtaget for muligheden for ekstraordinær skolepraktik. 

Uddannelsen til finmekaniker udbydes med skolepraktik, men de to spe-

cialer er med en dispensation undtaget for muligheden for skolepraktik. 

Som følge heraf er de også undtaget for muligheden for ekstraordinær 

skolepraktik. 

 

Det er en betingelse for at kunne udbyde ekstraordinær skolepraktik i en 

konkret uddannelse, at institutionen er godkendt til udbud af hovedfor-

løbet. Det er endvidere en betingelse, at institutionen har haft aktivitet på 

hovedforløbet inden for det seneste år forud for det tidspunkt, hvor in-

stitutionen påbegynder udbuddet af ekstraordinær skolepraktik. Vi henvi-

ser til bekendtgørelsens § 5, stk. 2. 

 

Institutionerne opfordres til at samarbejde om udbuddet. Institutionerne 

inddrager de faglige udvalg i relevante spørgsmål i forhold til at vurdere, 

om lærings- og kompetencemål kan nås i forbindelse med etableringen af 

den ekstraordinære skolepraktik. 

 

Børne- og undervisningsministeren kan som vilkår for en institutions 

godkendelse til at udbyde hovedforløbet pålægge institutionen at udbyde 

ekstraordinær skolepraktik, hvis institutionen opfylde betingelserne, og 

hvis der på uddannelsen ikke i tilstrækkeligt omfang udbydes ekstraordi-

nær skolepraktik i forhold til behovet, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 3. 

 

Elever i ekstraordinær skolepraktik har de samme rettigheder og pligter 

som elever i almindelig skolepraktik, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1. 

 

Muligheden for at udbyde ekstraordinær skolepraktik efter ovenstående 

retningslinjer finder sted i perioden fra 1. juli 2020 til 31. december 2020, 

hvorefter ordningen ophører.  

 

Det betyder, at elever, der er optaget i den ekstraordinære skolepraktik, 

skal overgå til en uddannelsesaftale senest den 1. januar 2021. Institutio-

nerne skal derfor fortsat have fokus på at vejlede eleverne om praktik-

pladsmuligheder, herunder vejlede eleverne i retning af beslægtede ud-

dannelser, hvor der er bedre mulighed for at få en praktikplads, eller 

hvor der er mulighed for ordinær skolepraktik. 

 

Institutionerne forventes at modtage et brev i uge 26 med information 

om, hvordan ekstraordinær skolepraktik skal administreres. Informatio-

nen vil fx være om ændringer i administrative systemer, indberetning af 
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elever, taxametersatser m.v. Desuden vil der være en oversigt over sko-

ler, der er godkendt til at udbyde hovedforløb i uddannelser, der ikke ud-

bydes med skolepraktik, samt en oversigt over antallet årselever, som 

skolerne har indberettet på hovedforløbene. 

 

Kontakt til styrelsen 

Institutionerne  har mulighed for at stille afklarende spørgsmål til de 

nævnte ordninger ved at sende en mail til stuk.cef@stukuvm.dk. Institu-

tionerne modtager svar snarest muligt. Spørgsmål og svar, som vurderes 

at være af generel interesse, offentliggøres på Børne- og Undervisnings-

ministeriets hjemmeside. 

 

Trepartsaftalens ordninger om løntilskud, lønrefusion m.v. 

Ministeriet og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er ved at ud-

vikle en model for løntilskud til virksomheder i 2020 samt øvrige aftale-

elementer i regi af AUB. Der vil komme information om ordningerne, 

når der er en afklaring.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Maria Nørby 

Kontorchef 

Direkte tlf. +45 6188 4750 

maria.norby@stukuvm.dk 

 

  

mailto:maria.norby@stukuvm.dk
mailto:stuk.cef@stukuvm.dk
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Bilag: Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis 

 

 

Karensperioden suspenderes midlertidigt 

 

Eksempel 1: 

En elev afslutter grundforløbet den 22. juni 2020. Skolen har indkaldt 

eleven til informationsmøde om skolepraktik den 15. juni. Eleven ønsker 

at tage imod tilbud om skolepraktik, og eleven vælger efter de midlerti-

dige regler at begynde den 1. juli.  

 

Eleven i eksemplet kunne også have valgt at begynde på det senest mu-

lige tidspunkt, som i dette tilfælde er 22. juli, eller et tidspunkt imellem 

den 1. og den 22. juli. 

 

 

Eksempel 2: 

En elev afslutter grundforløbet den 15. december 2020. Skolen har ind-

kaldt eleven til informationsmøde om skolepraktik den 8. december 

2020. Eleven ønsker at tage imod tilbud om skolepraktik, og vælger efter 

de midlertidige regler at begynde i skolepraktik den 16. december.  

 

Eleven i dette eksempel kunne også have valgt at begynde på det seneste 

mulige tidspunkt, som i dette tilfælde er 15. januar 2021, eller et tids-

punkt i perioden fra 16. til 31. december. 

 

 

Eksempel 3 

En elev i en fordelsuddannelse afslutter grundforløbet den 22. juni 2020. 

Skolen har indkaldt eleven til informationsmøde om skolepraktik den 15. 

juni. Eleven ønsker at tage imod tilbud om skolepraktik, og eleven vælger 

efter de midlertidige regler at begynde i skolepraktik den 1. juli.  

 

Eleven i eksemplet kunne også have valgt at begynde på det senest mu-

lige tidspunkt, som i dette tilfælde er 22. september, eller et tidspunkt 

mellem 1. juli og 22. september. 

 

 

Elever, hvis uddannelsesaftale er ophævet i prøvetiden, kan overgå 

direkte til skolepraktik 

 

Eksempel 1: 

En elev mister uddannelsesaftalen 1 måned inde i prøvetiden. Praktik-

virksomheden giver ingen begrundelse. Praktikcentret kontakter eleven 

umiddelbart efter, at centret har fået information om ophævelsen af ud-

dannelsesaftalen med henblik på optagelse i skolepraktik snarest muligt 

efter uddannelsesaftalens ophør 
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Eksempel 2: 

En elev mister uddannelsesaftalen 1 måned inde i prøvetiden. Praktik-

virksomheden giver som begrundelse, at virksomheden ikke er tilfreds 

med eleven. Praktikcentret kontakter eleven umiddelbart efter centret har 

fået information om ophævelsen af uddannelsesaftalen med henblik på 

optagelse i skolepraktik snarest muligt efter uddannelsesaftalens ophør. 

Praktikcentret behøver ikke at indhente yderligere information fra virk-

somheden om årsagen til ophævelsen, da det ikke har betydning centrets 

grundlag for at optage eleven i skolepraktik. 

 

 

Eksempel 3: 

En elev er begyndt på grundforløbets 2. del på baggrund af en ordinær 

uddannelsesaftale, der omfatter grundforløbets 2. del. Eleven opsiges, 

mens eleven følger undervisningen i grundforløbets 2. del. Eleven tilby-

des optagelse i grundforløbets 2. del på samme vilkår som elever uden 

uddannelsesaftale. Hvis uddannelsen er dimensioneret, skal eleven opta-

ges med brug af en af skolens kvotepladser. 

 

 

Ny mesterlæreelever kan optages i skolepraktik 

 

Eksempel 1: 

En elev mister ny mesterlære-aftale 1 måned inde i prøvetiden. Praktik-

virksomheden giver som begrundelse, at virksomheden ikke er tilfreds 

med eleven. Praktikcentret kontakter eleven umiddelbart efter, at centret 

har fået information om ophævelsen af uddannelsesaftalen med henblik 

på optagelse i skolepraktik snarest muligt efter uddannelsesaftalens op-

hør. Praktikcentret behøver ikke at indhente yderligere information fra 

virksomheden om årsagen til ophævelsen, da det ikke har betydning for 

centrets grundlag for at optage eleven i skolepraktik. 

 

 

Eksempel 2: 

En elev mister ny mesterlære-aftalen efter prøvetiden. Praktikvirksomhe-

den giver som begrundelse, at virksomheden ikke er tilfreds med eleven. 

Praktikcentret foretager en vurdering af, om eleven har mistet uddannel-

sesaftalen uforskyldt, så der er grundlag for at optage eleven i skoleprak-

tik. Skolen følger almindeligt gældende regler og retningslinjer for opta-

gelse af elever, der uforskyldt har mistet uddannelsesaftalen. Skolen kan 

læse mere herom i kapitel 3 i håndbogen om skolepraktik i erhvervsud-

dannelserne (link). 

 

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/praktik/skolepraktik-og-uddannelsesgaranti

