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Ordninger om bedre adgang til skolepraktik 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 28. maj 2020 en tre-

partsaftale for at hjælpe virksomheder og sikre, at elever på erhvervsud-

dannelserne kan færdiggøre deres uddannelse på trods af Corona-krisen. 

 

Aftalen indeholder følgende fire initiativer (nr. 10-13 i aftalen), som blev 

udmøntet i bekendtgørelse nr. 863 af 12. juni 2020 om bedre adgang til 

skolepraktik i 2020 på erhvervsuddannelserne, som findes her: 

1) Karensperioden suspenderes midlertidigt for elever, der afslutter 

deres grundforløb. 

2) Elever, hvis uddannelsesaftale er ophævet i prøvetiden, skal mid-

lertidigt 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 i perioden 1. juli 

2020 til 31. december 2020.  

4) Elever, som mister ny mesterlæreaftaler, kan optages i skoleprak-

tik på samme vilkår som øvrige erhvervsuddannelseselever. 

 

Som det fremgår af aftalen, udløber initiativerne den 31. december 2020, 

herunder også muligheden for, at skolerne kan oprette og elever kan 

være optaget i ekstraordinær skolepraktik på uddannelser, som ikke i for-

vejen udbydes med skolepraktik. Desuden ophæves bekendtgørelse om 

bedre adgang til skolepraktik pr. 31. december 2020.  

 

Der er besluttet en overgangsordning, som betyder, at elever, der har på-

begyndt ekstraordinær skolepraktik eller uforskyldt har mistet deres ud-

dannelsesaftale senest den 31. december 2020, får mulighed for at fort-

sætte i ekstraordinær skolepraktik, indtil de indgår en uddannelsesaftale 

eller afslutter uddannelsen. Overgangsordningen omfatter alene igangvæ-

rende elever. 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/863
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Derudover indføres overgangsregler, som skal sikre en smidig afvikling 

af initiativ 2 om ophævelse af uddannelsesaftale i prøvetiden og initiativ 

4 om elever, som mister en ny mesterlæreaftale. 

 

Børne- og Undervisningsministeriet forventer snarest at udstede be-

kendtgørelse om ændring af bedre adgang til skolepraktik i 2020 på er-

hvervsuddannelserne, som i § 8, stk. 4 og 5 indeholder overgangsregler 

om initiativerne 2-4. 

 

I den sammenhæng skal skolerne være opmærksom på følgende inden 

for hver af ordningerne: 

 

1) Karensperiode før skolepraktik 

Karensperioden på en måned inden påbegyndelse i skolepraktik for ele-

ver, der afslutter deres grundforløb, indtræder igen for optaget til skole-

praktik pr. 1. januar 2021. Reglen følger af § 66 a, stk. 1, i lov om er-

hvervsuddannelser. 

 

De elever, der er påbegyndt skolepraktik direkte efter grundforløbet 

uden en karensperiode frem til og med 31. december 2020, kan fortsætte 

i skolepraktik efter de almindelige regler herom i lov og bekendtgørelse 

om erhvervsuddannelser. 

 

Kravet om, at eleven skal være påbegyndt skolepraktik senest den 31. de-

cember 2020, kan udover ved almindelig undervisning i praktikcentret 

opfyldes ved, at skolen har registreret, at eleven har deltaget i nødunder-

visning, der kan foregå som virtuel eller fjernundervisning.  

 

Skolerne opfordres til at kontakte elever, der afslutter grundforløbet in-

den 31. december 2020, med information om deres muligheder for inden 

1. januar 2021 at påbegynde skolepraktik umiddelbart efter grundforlø-

bets afslutning.  

 

2) Ophævelse i prøvetiden 

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 2020. For elever, der senest den 31. de-

cember mister deres aftale i prøvetiden finder reglen i § 3 i bekendtgø-

relse om bedre adgang til skolepraktik anvendelse. 

 

Der er i bekendtgørelsens § 8, stk. 4, fastsat en overgangsordning, som 

betyder, at reglen fortsat har virkning for elever, som har fået ophævet 

deres uddannelsesaftale i prøvetiden inden den 1. januar 2021, og som 

senest den 15. januar 2021 har modtaget og accepteret et tilbud fra deres 
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skole om optagelse i skolepraktik til påbegyndelse senest den 15. januar 

2021. 

 

Elever, hvis uddannelsesaftale den 1. januar 2021 eller senere er blevet 

ophævet i prøvetiden, skal igen løfte bevisbyrden for, at de har mistet af-

talen uforskyldt for at kunne optages i skolepraktik, jf. § 66 a, stk. 2, i lov 

om erhvervsuddannelser. 

 

3) Ekstraordinær skolepraktik 

Muligheden for, at skolerne kan oprette og elever kan være optaget i eks-

traordinær skolepraktik på uddannelser, som ikke i forvejen udbydes med 

skolepraktik, udløber pr. 31. december 2020.  

 

Der er i § 8, stk. 5, i bekendtgørelse om bedre adgang til skolepraktik 

fastsat en overgangsordning, som betyder, at reglen fortsat har virkning 

for elever i ekstraordinær skolepraktik. Overgangsordningen betyder, at 

elever, der har påbegyndt ekstraordinær skolepraktik, får mulighed for at 

fortsætte i ekstraordinær skolepraktik, indtil de får en uddannelsesaftale 

eller afslutter uddannelsen. 

 

Overgangsordningen omfatter alene igangværende elever. Optag af nye 

elever til ekstraordinær skolepraktik skal derfor ophøre pr. 1. januar 

2021. Elever, der senest den 31. december 2020 uforskyldt har mistet de-

res uddannelsesaftale, kan optages i ekstraordinær skolepraktik under 

forudsætning af, at eleverne senest den 31. december 2020 giver skolen 

meddelelse om opsigelsen, samt at de senest den 15. januar 2021 accepte-

rer et tilbud fra skolen om optagelse i ekstraordinær skolepraktik til påbe-

gyndelse senest den 15. januar 2021. 

 

STUK opfordrer skolerne til at yde en ekstraordinær indsats for elever, 

der afslutter grundforløbet i januar, og som ikke kan komme i ekstraordi-

nær skolepraktik. 

 

4) Opsigelse af ny mesterlæreaftaler 

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

res ny mesterlæreaftale senest den 31. december 2020, optages i skole-

praktik på samme vilkår som elever på hovedforløbet.  

 

Der er i bekendtgørelsens § 8, stk. 4, fastsat en overgangsordning, som 

betyder, at reglen fortsat har virkning for ny mesterlære elever, som har 

fået ophævet deres ny mesterlæreaftale senest den 31. december 2020, og 

som senest den 15. januar 2021 har modtaget og accepteret et tilbud fra 

deres skole om optagelse i skolepraktik til påbegyndelse senest den 15. 

januar 2021. 

 

Øvrige elever, som under grundforløbet mister deres ny mesterlæreaftale, 

kan fra 1. januar 2021 ikke længere optages i skolepraktik. Skolerne skal 
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fra 1. januar 2021 bidrage til, at eleverne indgår en ny uddannelsesaftale 

for minimum resten af grundforløbet, overgår til det ordinære grundfor-

løb eller vejledes over på en eventuelt beslægtet uddannelses grundfor-

løb. 

 

Allerede optagne elever kan dog efter reglen fortsætte i skolepraktik fra 

den 1. januar 2021, og indtil eleven finder en anden ny mesterlæreaftale 

eller senest til afslutningen af deres grundforløb. Herefter overgår ele-

verne til de almindelige regler om optagelse til skolepraktik. 

 

Der er yderligere information om ordningerne på Børne- og Under-

visningsministeriets hjemmeside (link). 

 

Derudover finder de almindelig regler for optagelse til skolepraktik i 

medfør af lov og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser anvendelse pr. 

1. januar 2021. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Silvia Fernandez 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 53 31 

silvia.fernandez@stukuvm.dk 

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/praktik/bedre-adgang-til-skolepraktik-i-2020



