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Orientering om ekstra forsøg til optagelse på grundforløbets 2. del 

og supplerende undervisning på grundforløbets 2. del 

Regeringen har den 18. juni 2020 indgået aftale med Folketingets øvrige 

partier om hjælpepakke til erhvervsuddannelserne og EGU. Aftalen har 

blandt andet til formål at afhjælpe nogle af de konsekvenser, som foran-

staltninger iværksat i forbindelse med covid-19 har medført for elever på 

erhvervsuddannelserne. Aftalen omfatter mulighed for ekstra uddannel-

sesoptag og indhentning af eventuelt fagligt efterslæb:  

 

 Ekstra mulighed for optagelse på grundforløbets 2. del uden uddan-

nelsesaftale  

 Supplerende skoleundervisning på grundforløbets 2. del 

 

Børne- og Undervisningsministeriet informerede om aftalen i nyhedsbre-

vet til udbydere af erhvervsuddannelser den 22. juni (uge 25).  

 

Ministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 955 af 19. juni 2020 om æn-

dring af bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for er-

hvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse 

med covid-19 (herefter eud-nødbekendtgørelsen). De nye regler består i 

en midlertidig suspension af begrænsningen af, hvor mange gange en an-

søger kan optages på grundforløbets 2. del uden at have en uddannelses-

aftale, der omfatter grundforløbets 2. del og en midlertidig adgang til 

supplerende undervisning på grundforløbets 2. del.  

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil med dette brev informere om 

de nye midlertidige regler om ekstra mulighed for optagelse på grundfor-

løbets 2. del og supplerende undervisning på grundforløbets 2. del. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/B042301/Downloads/200622-Nyhedsbrev-til-udbydere-af-erhvervsuddannelser-uge-25.pdf
file:///C:/Users/B042301/Downloads/200622-Nyhedsbrev-til-udbydere-af-erhvervsuddannelser-uge-25.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/955
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Ekstra mulighed for optagelse på grundforløbets 2. del  

Efter de almindelige regler kan en ansøger uden en uddannelsesaftale, 

der omfatter grundforløbets 2. del, kun optages på grundforløbets 2. del 

tre gange, jf. § 5 a, stk. 4 i lov om erhvervsuddannelser.  

 

Optag indtil den 31. december 2020 

Reglen om begrænsning af optagelse på grundforløbets 2. del suspende-

res midlertidigt ved optag fra bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato den 

27. juni 2020 til og med den 31. december 2020, jf. eud-nødbekendtgø-

relsens § 2 a, stk. 1. Eux-elever på grundforløbets 2. del er også omfattet 

af den midlertidige suspendering.   

 

Suspenderingen betyder, at elevens optagelse på grundforløbets 2. del fra 

den 27. juni 2020 til den 31. december 2020 ikke indgår i beregningen af 

uddannelsesforsøg. 

 

Se eksempler i bilag 1.  

 

Optag efter den 1. januar 2021  

Elever, herunder eux-elever, der søger om optagelse på grundforløbets 2. 

del uden uddannelsesaftale fra den 1. januar 2021, vil bruge et uddannel-

sesforsøg efter de almindelige regler om begrænset optag på grundforlø-

bets 2. del.  

 

Det er kun optag med uddannelsesstart på grundforløbets 2. del i perio-

den fra den 1. juli 2020 til og med den 31. december 2020, som ikke tæl-

ler ikke med i de tre forsøg, som eleverne normalt har til optag på grund-

forløbets 2. del uden uddannelsesaftale.  

 

Optag, som ligger tidligere end 1. juli 2020 eller senere end 31. december 

2020 suspenderes ikke og vil derfor tælle med i anvendte uddannelsesfor-

søg. 

 

Se eksempler i bilag 1.  

 

Midlertidig adgang til supplerende undervisning på grundforløbets 

2. del  

Eud-nødbekendtgørelsens § 2 b giver mulighed for, at skolen kan tilbyde 

en elev op til fire kalenderugers supplerende skoleundervisning på grund-

forløbets 2. del, hvis skolen inden elevens grundforløbsprøve vurderer, 

at eleven uden supplerende skoleundervisning er i nærliggende risiko for 

ikke at kunne bestå grundforløbsprøven. Skolen skal foretage en konkret 

individuel vurdering af, om eleven har et fagligt efterslæb som følge af 

foranstaltninger iværksat for at forebygge og afhjælpe i forbindelse med 

covid-19, som gør, at eleven er i risiko for ikke at kunne bestå grundfor-

løbsprøven.  
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Skolen tilrettelægger den supplerende undervisning ud fra elevens kon-

krete behov og faglige efterslæb i praktiske fag og aktiviteter, så eleven 

ud fra skolens faglige og pædagogiske vurdering vil have mulighed for at 

bestå grundforløbsprøven.  

 

Den supplerende undervisning omfatter kun undervisning i det uddan-

nelsesspecifikke fag, da grundforløbsprøven er en prøve i det uddannel-

sesspecifikke fag.  Den supplerende undervisning omfatter således ikke 

undervisning i grundfag og certifikatfag, da der er særskilte prøver i disse 

fag, og de er dermed ikke en forudsætning for at kunne bestå grundfor-

løbsprøven. 

 

Hvis en elev tager imod skolens tilbud om supplerende undervisning på 

op til fire kalenderuger, betyder det i udgangspunktet, at uddannelsesti-

den for en elev på grundforløbets 2. del forlænges tilsvarende, og at 

grundforløbsprøven derved udskydes til efter den supplerende undervis-

ning er afviklet. Skolen kan dog senest udskyde grundforløbets afslutning 

til udgangen af august måned, dvs. både den supplerende skoleundervis-

ning og grundforløbsprøven skal være afviklet inden den 1. september 

2020. Ferieperioden, dvs. fra uge 27 til og med uge 30 i 2020, medregnes 

ikke i forlængelsen, da det er forudsat, at der ikke afholdes undervisning i 

denne periode.  

 

Se eksempler i bilag 1.  

 

Hvis eleven ikke består grundforløbsprøven  

Hvis en elev ikke består grundforløbsprøven efter at have gennemført 

supplerende undervisning efter eud-nødbekendtgørelsen, skal skolen til-

byde eleven supplerende skoleundervisning efter erhvervsuddannelseslo-

vens § 51, stk. 1, hvis hensynet til elevens uddannelse taler for det.  

 

Efter erhvervsuddannelseslovens § 51, stk. 1, skal skolen tilbyde supple-

rende, gentaget skoleundervisning i et nærmere bestem omfang, som er 

nødvendigt for at eleven kan gennemføre uddannelsen. Hvis skolen an-

ser det for udsigtsløst for eleven at gennemføre grudforløbet eller uddan-

nelsen selv efter den gentagne undervisning, kan skole ikke tilbyde eleven 

undervisningen efter denne bestemmelse, da et tilbud så ikke kan være 

begrundet i hensynet til elevens uddannelse. Omfanget af supplerende 

undervisning efter erhvervsuddannelseslovens § 51, stk. 1, skal stå i rime-

ligt forhold til hhv. varigheden af grundforløbet og hovedforløbet. Un-

dervisningen skal aftales i et samarbejde mellem skolen, eleven og den 

eventuelle praktikvirksomhed. Fravær fra en praktikvirksomhed kan be-

grunde, at eleven og virksomheden indgår aftale om forlængelse af ud-

dannelsestiden med et bestemt tidsrum, jf. erhvervsuddannelseslovens § 

58, stk. 1, nr. 2.  
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Når eleven har afsluttet den supplerende undervisning, afvikles en ny 

grundforløbsprøve.  

 

Se eksempel i bilag 1.  

 

SU ved supplerende undervisning  

Elever på grundforløbets 2. del, der modtager SU, og som har sagt ja til 

et tilbud om at modtage supplerende undervisning, har ret til SU i den 

periode, hvor den supplerende undervisning foregår. 

 

For at eleverne fortsat kan få udbetalt SU automatisk i perioden med 

supplerende undervisning, skal oplysningerne om den supplerende un-

dervisning være sendt fra skolens administrative system til Styrelsen for 

Institutioner og Uddannelsesstøtte senest den 15. juli. Den supplerende 

undervisning markeres med ”fortsætter”. Det gælder både for elever, der 

afslutter grundforløbets 2. del i juni og juli.  

 

Såfremt oplysningerne om den supplerende undervisning ikke er sendt til 

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte senest den 15. juli, skal 

eleverne indgive en ny ansøgning om SU for perioden med supplerende 

undervisning. Her det vigtigt, at eleverne informeres om, at de først skal 

søge om SU fra august. Søger eleverne om SU med start i juli for de sup-

plerende ugers undervisning, vil eleverne få et tilbagebetalingskrav for 

den SU, der er udbetalt i juli.  

 

Skolerne har ansvar for at informere eleverne om mulighederne. Spørgs-

mål vedrørende SU kan stilles via su.dk.  

 

Tilskudsadministration 

Til brug for opgørelse af tilskudsberettiget aktivitet vedrørende den mid-

lertidige adgang til supplerende undervisning i det uddannelsesspecifikke 

fag på grundforløbets 2. del er der i uddannelsesmodellen oprettet sær-

lige skoleperioder med tilhørende tælleperioder og tilskudsmærker til 

brug for elevregistrering og efterfølgende indberetning til UVM (tilskud), 

UFM (SU)og AUB (lønrefusion til arbejdsgiver). 

 

For opgørelse og indberetning af tilskudsberettiget aktivitet m.v. samt 

udbetaling af tilskud fra BUVM gælder de ordinære regler i Instruks for 

tilskud til institutioner for erhvervsrettede uddannelser (IEU-instruksen). 

 

De særlige skoleperioder er oprettet for både skole- og praktikvejselever 

med samme egenskaber som de ordinære GF2-skoleperioder, men med 

følgende forskelle: 

 

 De særlige skoleperioder kan alene benyttes for aktivitet gennemført 

i indberetningsperioden for 3. kvartal 2020.  

 De særlige skoleperioder er tilknyttet fire tælleperioder af fem dage.  

https://www.su.dk/kontakt/
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De særlige skoleperioder er tilknyttet samme tilskudsmærker og elevty-

per, som de ordinære GF2-perioder. Der kan således hjemtages samme 

typer af tilskud. Praktikvejselever med skoleophold, som modtager sup-

plerende undervisning på grundforløbets 2. del, indberettes til AUB efter 

almindelige retningslinjer. 

 

De særlige skoleperioder, som er benævnt ’S2’ (supplerende undervisning 

GF2), er som udgangspunkt oprettet for alle GF-skoleperioder, hvor der 

har været indberettet aktivitet i 1. og/eller 2. kvartal 2020.  

 

Udmelding til skolernes Studieadministrative System (SA-system) foreta-

ges primo uge 27. 

 

Spørgsmål vedrørende opgørelse og indberetning af tilskudsberettiget ak-

tivitet samt tilskudsudbetaling kan rettes til specialkonsulent Jørgen Niel-

sen på mail: jorgen.nielsen@stukuvm.dk eller tlf. 33925243. 

 

Spørgsmål og svar 

Spørgsmål om de nye regler kan sendes til Center for Erhvervsuddannel-

ser og FGU på mail: stuk.cef@stukuvm.dk.  

 

Vi opfordrer desuden skolerne til jævnligt at orientere sig på uvm.dk, 

hvor der løbende offentliggøres svar på hyppigt stillede spørgsmål: 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinsti-

tutioner-om-coronavirus-covid-19 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Maria Nørby 

Kontorchef 

Center for Erhvervsuddannelser og Forberedende Grunduddannelse 

Frederiksholms Kanal 26 

1220 København K 

 

Direkte tlf.: +45 6188 4750 

E-mail: maria.norby@stukuvm.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jorgen.nielsen@stukuvm.dk
mailto:maria.norby@stukuvm.dk
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Bilag 1: Eksempler på anvendelse af de nye midlertidige regler  

 

Ekstra mulighed for optagelse på grundforløbets 2. del  

 

Eksempler på optag indtil den 31. december 2020 

 

1. En elev har allerede brugt alle tre forsøg på optagelse på grundforløbets 2. del 

uden en uddannelsesaftale, men ønsker at søge om optagelse for fjerde gang i pe-

rioden fra den 27. juni 2020 til og med den 31. december 2020. Eleven får i 

den situation et fjerde uddannelsesforsøg.    

 

2. En elev har brugt to af tre forsøg på optagelse på grundforløbets 2. del uden en 

uddannelsesaftale, og søger om optagelse en tredje gang i perioden fra den 27. 

juni 2020 til og med den 31. december 2020. I den situation tæller det tredje 

forsøg ikke med i opregningen, og eleven vil derfor have et ekstra forsøg (fjerde 

forsøg), der kan bruges fra den 1. januar 2021.  

 

3. En elev har påbegyndt grundforløbets 2. del uden en uddannelsesaftale i april 

2020. I den situation er elevens optag ikke omfattet af den midlertidige suspen-

dering af reglen om begrænset optag på grundforløbets 2. del, da alle optag inden 

den 27. juni 2020 tæller som et uddannelsesforsøg efter de almindelige regler.  

 

4. En elev starter på grundforløbets 2. del uden en uddannelsesaftale for første gang 

i perioden fra den 27. juni og inden den 31. december 2020. I den situation tæl-

ler det første uddannelsesforsøg ikke med i opregningen, og eleven vil derfor fort-

sat have tre uddannelsesforsøg, der kan bruges fra den 1. januar 2021.  

 

Eksempler på optag efter den 1. januar 2021 

 

1. En elev har brugt sit tredje uddannelsesforsøg på optagelse til grundforløbets 2. 

del uden en uddannelsesaftale i februar 2020, og ønsker at søge om optagelse på 

grundforløbets 2. del uden uddannelsesaftale igen i januar 2021. I den situation 

har eleven opbrugt de tre uddannelsesforsøg og skal have en uddannelsesaftale for 

at blive optaget på grundforløbets 2. del for fjerde gang. Det skyldes, at der ikke 

suspenderes for optag, som ligger tidligere end perioden 1. juli til 31. december 

2020.  

 

Midlertidig adgang til supplerende undervisning på grundforløbets 

2. del  

 

Eksempler  

 

1. En elev skulle have afsluttet grundforløbets 2. del i uge 27.Skolen vurderer, at 

eleven er i nærliggende risiko for ikke at kunne bestå grundforløbsprøven og til-

byder derfor eleven 2,5 ugers supplerende undervisning efter § 2 b i eud-nødbe-

kendtgørelsen. Eleven takker ja til tilbuddet og aftaler med skolen og evt. prak-
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tikvirksomhed, hvordan den supplerende undervisning tilrettelægges mest hen-

sigtsmæssigt. Undervisning og grundforløbsprøve afvikles hurtigst muligt og in-

den udgangen af august 2020.  

 

2. En elev skulle have afsluttet grundforløbets 2. del i oktober 2020, og skolen 

vurderer, at eleven er i nærliggende risiko for ikke at kunne bestå grundforløbs-

prøven. I den situation er det ikke muligt for skolerne at tilbyde eleven supple-

rende skoleundervisning efter eud-nødbekendtgørelsens § 2 b, da den supplerende 

undervisning og grundforløbsprøven skal være afviklet inden udgangen af septem-

ber 2020.  

 

Eksempel, hvor eleven ikke består grundforløbsprøven  

 

1. En elev er blevet tilbudt og har sagt ja til at modtage 3 ugers supplerende under-

visning efter § 2 b i eud-nødbekendtgørelsen. Eleven går efterfølgende til grund-

forløbsprøve, men består ikke. I den situation skal skolen tilbyde eleven yderli-

gere supplerende skoleundervisning efter erhvervsuddannelseslovens § 51, stk. 1, 

hvis hensynet til elevens uddannelse taler for det. Herefter afvikles en ny grund-

forløbsprøve.  

 


