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Til de faglige udvalg for erhvervsuddannelserne 
   
   
 

Kære faglige udvalg 
 
Covid-19 har, som I ved, stillet vores land og store dele af resten af ver-
den i en meget vanskelig situation. Antallet af ledige stiger markant, og 
desværre står også vores elever på erhvervsuddannelserne i en udsat po-
sition.  
 
Det er helt afgørende, at vi samarbejder om at få vores elever igennem 
uddannelsen – der bliver brug for dem, når vi kommer på den anden si-
den af krisen. 
 
Mandag den 23. marts 2020 udstedte Børne- og Undervisningsministeriet 
en bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsud-
dannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med co-
vid-19. Bekendtgørelsen kan findes her. 
 
Bekendtgørelsen indeholder regler, der giver jer og erhvervsskolerne nye 
og midlertidige muligheder for at afholde de afsluttende prøver, herun-
der svendeprøverne, mens skolerne er lukkede.  
 
Erhvervsskolens leder skal udfolde enhver mulig bestræbelse, herunder 
ved brug af ekstraordinære og usædvanlige løsninger, på i videst mulige 
omfang at afbøde de afledte virkninger på elevernes gennemførelse af er-
hvervsuddannelserne, herunder svendeprøver og andre afsluttende prø-
ver.  
 
Det er vigtigt, at alle bidrager til at finde løsninger, så flest mulige elever 
på erhvervsuddannelserne kan afslutte deres uddannelser. Erhvervssko-
lernes ledere får mere end nogensinde brug for jeres hjælp til at finde 
fleksible løsninger. Jeg vil derfor opfordre jer til at være kreative i at 
hjælpe skolerne med at finde de rigtige løsninger – også selv om de måtte 
være utraditionelle og måske strider mod normale principper.  
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Dette gælder både i forhold til muligheden for at udstede administrative 
svendebeviser og uddannelsesbeviser, men også i forhold til at hjælpe 
skolerne med at finde modeller for at gennemføre prøverne.  
 
I må i den forbindelse gerne komme med forslag til skolerne om, hvor-
dan prøverne eventuelt kan sammensættes med et andet indhold og af-
holdes på andre måder end normalt.  
 
Udskydelse af prøver 
Hvis det til trods for alle gode bestræbelser alligevel ikke er muligt at af-
holde en afsluttende prøve, herunder svendeprøve, kan erhvervsskolens 
leder beslutte, at prøven udskydes.  
 
Hvis prøven udskydes, er der følgende tre muligheder: 
 
1) Aftale om forlængelse af uddannelsestiden 
Eleven og virksomheden kan aftale, at uddannelsestiden forlænges, indtil 
prøven er afholdt. Denne mulighed kan blandt andet finde anvendelse, 
hvis eleven og virksomheden har en særlig interesse i, at prøven aflægges. 
Hvis denne mulighed udnyttes, er muligheden for at udstede et admini-
strativt bevis (se nedenfor under afsnit 2) ikke aktuel. 
 
2) Administrativt svendebevis eller uddannelsesbevis 
Det faglige udvalg kan efter indstilling fra skolen beslutte, at der for ud-
dannelser inden for udvalgets område, kan udstedes et administrativt 
svendebevis eller uddannelsesbevis.  
 
Et administrativt bevis kan udstedes, når følgende tre betingelser er op-
fyldt: 
• Eleven har mindre end tre måneder tilbage af sin uddannelsestid,  
• der foreligger en praktikerklæring, og   
• skolen i sin indstilling har vurderet, at eleven har opnået kompeten-

cer, der svarer til uddannelsens faglige mål.  
 
Det administrative svendebevis eller uddannelsesbevis har samme rets-
virkning som et almindeligt svendebrev eller uddannelsesbevis. 
 
3) Skolepraktik 
Hvis eleven og virksomheden ikke indgår aftale om forlængelse af ud-
dannelsestiden, og hvis eleven ikke opfylder ovennævnte tre betingelser 
for at få udstedt et administrativt svendebevis eller uddannelsesbevis, 
skal skolen optage eleven i skolepraktik, så eleven kan færdiggøre sin ud-
dannelse i skolepraktik. Det samme gælder, hvis fagligt udvalg ikke be-
slutter, at der kan udstedes administrative beviser inden for de faglige ud-
valgs område. 
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Optagelse til skolepraktik gælder både for de uddannelser, der i dag ud-
bydes med skolepraktik og for uddannelser, som ikke i dag udbydes med 
skolepraktik, hvis skolen har praktisk mulighed for at udbyde uddannel-
sen med skolepraktik. 
 
Mine embedsmænd arbejder løbende på hurtigst muligt at afklare de 
spørgsmål om reglerne i den nye bekendtgørelse og om erhvervsuddan-
nelserne i øvrigt, som I sender til ministeriet.  
 
Jeg er imponeret over erhvervsskolernes håndtering af krisen indtil vi-
dere, og jeg håber, at de faglige udvalg fortsat vil spille en stor rolle i at 
løse de mange udfordringer, vi lige nu står overfor.  
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Pernille Rosenkrantz-Theil 




