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Til alle udbydere af erhvervsuddannelser 

 

Orientering om ophør af ordningen om ekstraordinær skolepraktik 

Trepartsaftalen fra den 28. maj 2020 om "Ekstraordinær hjælp til elever og 

lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbi-

drag)" omfattede etablering af midlertidig adgang til skolepraktik i 2020 i 

uddannelser, som normalt udbydes uden skolepraktik (ekstraordinær 

skolepraktik).  

 

Muligheden for optag til ekstraordinær skolepraktik er efterfølgende ble-

vet forlænget af flere omgange, senest frem til den 15. juli 2021. 

 

Formålet med dette brev er at informere skolerne om reglerne for udfas-

ningen af ordningen.  

 

Det fremgår af reglerne om bedre adgang til skolepraktik i 2020 og 2021, 

at optagelse til ekstraordinær skolepraktik ophørte den 15. juli 2021.  

 

For elever, som er optaget i ekstraordinær skolepraktik, ophører ordnin-

gen på forskellige tidspunkter alt efter, hvornår eleverne blev optaget i 

ekstraordinær skolepraktik: 

 

Elever, som er optaget i ekstraordinær skolepraktik i perioden fra 

den 1. juli 2020 til og med den 31. december 2020 

Eleverne kan fortsætte i ekstraordinær skolepraktik, indtil de får en ud-

dannelsesaftale eller afslutter uddannelsen.  

 

Læs mere i brev fra den 14. december 2020, som STUK sendte til alle 

skoler (Se brevet her). 

 

Elever, som er optaget i ekstraordinær skolepraktik i perioden fra 

den 1. januar 2021 til og med den 15. juli 2021i  

Eleverne kan fortsætte i ekstraordinær skolepraktik, indtil senest den 31. 

december 2021, hvorefter ordningen ophører for disse elever. Det bety-
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der, at eleverne ikke kan fortsætte uddannelsen efter denne dato, med-

mindre de har en uddannelsesaftale. Skolerne skal derfor udmelde elever, 

der ikke har en uddannelsesaftale.  

 

STUK skal opfordre skolerne til at være særlige opmærksomme på at 

fremskaffe praktikpladser til elever, der udmeldes af ekstraordinær skole-

praktik pr. 31. december 2021, så eleverne kan færdiggøre deres er-

hvervsuddannelse.  

 

Læs mere i brev fra den 31. marts 2021, som STUK sendte til alle skoler 

(Se brevet her).   

 

Information om ordningen "Bedre adgang til skolepraktik i 2020 og 21", 

herunder bekendtgørelser, udsendte breve og spørgsmål/svar findes på 

www.uvm.dk. 

 

I er velkomne til at kontakte undertegnede, hvis ovenstående giver anled-

ning til spørgsmål.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Silvia Fernandez 

Jurist 

Direkte tlf. +45 33 92 53 31 

silvia.fernandez@stukuvm.dk 

 

 

 

 

 

i Dog til og med den 1. august 2021 for de elever, der senest den 15. juli meddelte sko-

len, at de havde mistet deres uddannelsesaftale uforskyldt. 
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