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Orientering om mulighed for supplerende skoleundervisning og 

videreførelse af ordningen med ekstraordinær skolepraktik  

Regeringen har den 18. februar 2021 indgået en aftale med Folketingets 

øvrige partier om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at 

styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og 

voksenuddannelser frem mod sommeren 2021. Aftalen findes på 

uvm.dk. Formålet med aftalen er bl.a. at afhjælpe nogle af de konsekven-

ser, som nedlukning og perioder med nødundervisning har medført for 

elever på erhvervsuddannelserne med hensyn til fagligt efterslæb og ned-

adgående trivsel.  

 

For elever på erhvervsuddannelserne giver aftalen følgende muligheder 

for supplerende skoleundervisning og ekstraordinær skolepraktik:  

 Forlængelse af grundforløbets 2. del med op til 2 uger for hold. 

 Forlængelse af grundforløbets 2. del med op til 4 uger for enkelte 

elever.  

 Op til 5 ugers supplerende skoleundervisning i hovedforløbet forud 

for den afsluttende prøve.  

 Optag til ekstraordinær skolepraktik videreføres til og med den 15. 

juli 2021. 

 

Yderligere er der i aftalen afsat midler til et særtilskud til skoler og insti-

tutioner, som bl.a. kan anvendes til tolærerordninger, ekstraundervisning 

i mindre hold og turboforløb. Nærmere information til skoler og institu-

tioner om udbetaling af midlerne følger.   

 

Nye bekendtgørelser 

Ministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 537 af den 26. marts 2021 om 

supplerende skoleundervisning i erhvervsuddannelserne som led i ind-

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210218-nye-indsatser-skal-styrke-faglighed-og-trivsel
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/537
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/537
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hentelse af fagligt efterslæb i elevernes uddannelse i forbindelse med for-

anstaltningerne mod covid-19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. 

marts 2021.  

 

Videreførelsen af muligheden for optag til ekstraordinær skolepraktik til 

og med den 15. juli 2021 er fastsat i bekendtgørelse nr. 283 af den 26. fe-

bruar 2021 om ændring af bekendtgørelse om bedre adgang til skole-

praktik i 2020 i erhvervsuddannelserne. 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil med dette brev informere om 

de nye midlertidige regler.  

 

Mulighed for forlængelse af grundforløbets 2. del  

Med de nye midlertidige regler har skoler mulighed for at tilbyde elever 

to former for supplerende skoleundervisning i grundforløbets 2. del, som 

skolen tilrettelægger ud fra elevernes konkrete behov og faglige efterslæb 

i praktiske fag og aktiviteter.  

 

1. Mulighed for op til to ugers supplerende skoleundervisning til hold  

Bekendtgørelsens § 2, stk. 1, giver mulighed for, at skolen kan tilbyde op 

til 2 kalenderugers supplerende skoleundervisning til elever på hold, hvis 

skolen konkret vurderer, at eleverne på holdet skal indhente et væsentligt 

fagligt efterslæb, som er en følge af covid-foranstaltninger.  

 

2. Mulighed for op til fire ugers supplerende skoleundervisning til den enkelte elev 

Bekendtgørelsens § 2, stk. 2, giver mulighed for, at skolen efter en kon-

kret og individuel vurdering kan tilbyde enkelte elever på grundforløbets 

2. del op til 4 kalenderugers supplerende skoleundervisning, hvis skolen 

vurderer, at eleven skal indhente et væsentligt fagligt efterslæb, som følge 

af covid-foranstaltninger.   

 

En elev kan godt være omfattet af begge muligheder for supplerende 

skoleundervisning. Skolen kan derfor maksimalt tilbyde en elev seks 

ugers supplerende skoleundervisning i grundforløbets 2. del.  

 

Hvis eleverne tager imod skolens tilbud om supplerende skoleundervis-

ning, betyder det, at uddannelsestiden for en elev på grundforløbets 2. 

del forlænges tilsvarende, og at grundforløbsprøven derved udskydes til 

efter, den supplerende skoleundervisning er afviklet. 

 

Mulighed for supplerende skoleundervisning i hovedforløbet  

Bekendtgørelsens § 3 giver mulighed for, at skolen efter en konkret og 

individuel vurdering kan tilbyde den enkelte elev op til 5 kalenderugers 

supplerende skoleundervisning i hovedforløbet, hvis skolen vurderer, at 

eleven som følge af covid-foranstaltninger ikke har fået tilstrækkelig 

praktisk undervisning i sidste skoleperiode til at kunne blive indstillet til 

og bestå den afsluttende prøve, herunder svendeprøve.  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/537
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/537
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/283
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/283
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/283
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Elever med uddannelsesaftale 

Ifølge bekendtgørelsens § 4, stk. 1, er det en forudsætning for elever med 

en uddannelsesaftale, at det faglige udvalg godkender forlængelsen af ele-

vens uddannelsestid, og at eleven og praktikvirksomheden aftaler en til-

svarende forlængelse af elevens uddannelsesaftale.  

 

For at sikre en hurtig og smidig administration, kan det faglige udvalg for 

hver enkelt uddannelse dog beslutte, at uddannelsestiden på grundforlø-

bet, henholdsvis hovedforløbet uden udvalgets godkendelse kan forlæn-

ges på baggrund af skolens individuelle vurdering af holdets, henholdsvis 

elevens behov for supplerende undervisning. Dermed er der skabt mulig-

hed for, at det faglige udvalg ikke skal godkende forlængelse af uddannel-

sestiden for hver enkelt elev, men kan godkende for en hel uddannelse. 

 

Uddannelsesforlængelser indtil den 31. juli  

Det er en forudsætning for skolernes muligheder for at give supplerende 

skoleundervisning på grundforløbet og hovedforløbet, at varigheden af 

grundforløbets 2. del og hovedforløbet ikke forlænges ud over den 31. 

juli 2021. Den supplerende undervisning i grundforløbets 2. del og 

grundforløbsprøven skal derfor være afviklet inden den 31. juli 2021, og 

på hovedforløbet må elevens uddannelsestid ikke forlænges ud over den 

31. juli 2021. Denne dato er begrundet i nødlovens udløb den 31. juli 

2021.  

 

Hvis nødloven forlænges, forventes der udstedt en bekendtgørelsesæn-

dring, hvor muligheden for supplerende skoleundervisning til enkelte ele-

ver forlænges, således at den individuelle supplerende undervisning og 

grundforløbsprøven kan afvikles indtil den 15. september 2021. Mulighe-

den for at give supplerende skoleundervisning til hold vil ikke blive for-

længet. Eventuel information herom følger.  

 

Forlængelse af ordningen med ekstraordinær skolepraktik  

Aftalen fastsætter, at muligheden for optag til ekstraordinær skolepraktik 

i erhvervsuddannelserne videreføres til og med 15. juli 2021.  

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet informerede ved brev af 19. de-

cember 2020 om, at muligheden for optag til ekstraordinær skolepraktik 

blev videreført til den 1. marts 2021. Med den nye aftale er muligheden 

blevet videreført yderligere, så elever kan optages i ekstraordinær skole-

praktik til og med den 15. juli 2021. Dette er fastsat i bekendtgørelse nr. 

283 af 26. februar 2021 om ændring af bekendtgørelse om bedre adgang 

til skolepraktik i 2020 i erhvervsuddannelserne. 

 

Skolerne skal være opmærksomme på, at de kun kan optage elever til 

ekstraordinær skolepraktik på de uddannelser, hvor de allerede i 2020 har 

oprettet ekstraordinær skolepraktik efter de dagældende nødregler.  

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/283
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/283
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/283
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Elever optaget i ekstraordinær skolepraktik i 2021 kan fortsætte i ekstra-

ordinær skolepraktik indtil den 31. december 2021, eller indtil de får en 

uddannelsesaftale. Skolerne opfordres til at sikre, at alle elever i ekstraor-

dinær skolepraktik, herunder elever optaget i 2020, får en uddannelsesaf-

tale med en virksomhed så hurtigt som muligt. 

 

Der henvises i øvrigt til breve med orientering om ordninger om bedre 

adgang til skolepraktik af hhv. 14. og 19. december 2020, der findes på 

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.  

 

Mulighed for optag til skolepraktik eller ekstraordinær skoleprak-

tik i perioden med supplerende undervisning  

Hvis en elev tager imod skolens tilbud om supplerende skoleundervis-

ning i grundforløbets 2. del eller hovedforløbet, men mod forventning 

ikke har mulighed for at få forlænget uddannelsesaftalen tilsvarende med 

praktikvirksomheden, kan eleven optages i skolepraktik eller ekstraordi-

nær skolepraktik med henblik på at modtage skoleundervisning i den del 

af perioden med den supplerende undervisning, for hvilken uddannelses-

aftalen ikke er forlænget, og til og med den afsluttende prøve. Eleven kan 

alene modtage supplerende skoleundervisning og ikke oplæring i skole-

praktik. Eleven påbegynder skolepraktikken eller den ekstraordinære sko-

lepraktik dagen efter, at elevens uddannelsesaftale udløber. Optag til eks-

traordinær skolepraktik kan dog kun ske indtil den 15. juli 2021.  

 

Muligheden er fastsat i § 4, stk. 2, i bekendtgørelse om supplerende sko-

leundervisning i erhvervsuddannelserne som led i indhentelse af fagligt 

efterslæb i elevernes uddannelse i forbindelse med foranstaltningerne 

mod covid-19. 

 

SU ved supplerende undervisning i grundforløbets 2. del 

Elever på grundforløbets 2. del, der modtager SU, og som har taget imod 

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 elever der har en slutdato i juni ikke fore-

tage sig noget, da de vil være berettiget til SU i juli. Der skal derfor ikke 

indsendes nye oplysninger til SU(US2000). 

 

Tilskudsadministration ved supplerende undervisning i grundfor-

løbets 2. del og i hovedforløbet  

Den konkrete udmøntning af, hvorledes uddannelsesforlængelserne ud-

møntes i skolernes årselevelevindberetning og i tilskudsadministrationen, 

vil blive udmeldt snarest efter påske. 

  

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/praktik/bedre-adgang-til-skolepraktik-i-2020
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I det omfang, at der bliver behov for nye skoleperioder – og navngivning 

af disse – yderligere tælleperioder m.m., vil disse oplysninger ligeledes 

blive udmeldt til de studieadministrative systemer snarest efter påske. 

 
Spørgsmål og svar  

Spørgsmål om de nye regler kan sendes til Kontor for Erhvervsuddan-

nelser og Forberedelse Grunduddannelse på mail: stuk.kef@stukuvm.dk.  

 

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

hvor der løbende offentliggøres svar på hyppigt stillede spørgsmål. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Maria Nørby 

Kontorchef 

Kontor for Erhvervsuddannelser og Forberedende Grunduddannelse  

Direkte tlf.: +45 6188 4750  

E-mail: maria.norby@stukuvm.dk 

 

 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge
mailto:maria.norby@stukuvm.dk

