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Ekstraordinær skolepraktik videreføres indtil den 1. marts 2021 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet informerede ved brev af 14. de-
cember 2020 om blandt andet ophør af optag af nye elever i ekstraordi-
nær skolepraktik og overgangsordninger for allerede optagne elever. 
 
Børne- og undervisningsministeren har nu besluttet, at muligheden for at 
oprette ekstraordinær skolepraktik i uddannelser, som ikke normalt ud-
bydes med skolepraktik, videreføres indtil den 1. marts 2021 med visse 
ændringer gældende for elever, der optages i perioden fra 1. januar og 
frem til 1. marts 2021.  
 
Bekendtgørelse nr. 863 af 12. juni 2020 om bedre adgang til skolepraktik 
i 2020 i erhvervsuddannelserne med senere ændringer er udstedt med 
hjemmel i lov nr. 241 af 19. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger 
på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og den frie 
folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse 
med COVID-19. Nødloven ophæves pr. 1. marts 2021. Der kan derfor 
ikke fastsættes regler med hjemmel i loven, som har virkning efter denne 
dato.  
 
Børne- og Undervisningsministeriet forventer snarest at udstede be-
kendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bedre adgang til skole-
praktik i 2020 i erhvervsuddannelserne, som i en ny affattet § 8, stk. 5-7, 
indeholder regler om videreførelse af ekstraordinær skolepraktik med 
visse ændringer.  
 
Der gælder følgende rammer for ekstraordinær skolepraktik for elever, 
der optages i perioden fra 1. januar og indtil den 1. marts 2021. 
 
Elever kan optages i ekstraordinær skolepraktik til og med den 1. marts 
2021. Skolerne skal være opmærksomme på, at de kun kan oprette eks-
traordinær skolepraktik på de uddannelser, hvor de allerede i 2020 har 
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oprettet ekstraordinær skolepraktik, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 6. Der 
er således ikke mulighed for at oprette ekstraordinær skolepraktik på 
yderligere uddannelser i 2021.  
 
Skolerne skal endvidere være opmærksomme på, at karensperioden på en 
måned ikke længere er suspenderet pr. 1. januar 2021. Karensperioden 
skal derfor være afsluttet, inden eleven kan påbegynde skolepraktik.  
 
Elever, der senest den 1. marts 2021 uforskyldt har mistet deres uddan-
nelsesaftale, kan optages i ekstraordinær skolepraktik under forudsætning 
af, at eleverne senest den 1. marts 2021 giver skolen meddelelse om opsi-
gelsen. Skolen skal hurtigst muligt træffe afgørelse om, hvorvidt eleven 
uforskyldt har mistet aftalen, så eleven kan tilbydes og acceptere tilbud 
om at påbegynde ekstraordinær skolepraktik senest den 15. marts 2021. 
 
Elever, der ud fra ovennævnte regler gældende for perioden 1. januar til 
1. marts 2021 har påbegyndt ekstraordinær skolepraktik, kan fortsætte i 
ekstraordinær skolepraktik i 2021, indtil de indgår en uddannelsesaftale 
eller afslutter uddannelsen. Elever, som ikke har opnået en uddannelses-
aftale senest den 31. december 2021, kan ikke fortsætte uddannelsen i 
ekstraordinær skolepraktik, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 7.  
 
Skolerne opfordres til at sikre, at alle elever i ekstraordinær skolepraktik, 
herunder elever optaget i 2020, får en uddannelsesaftale med en virksom-
hed så hurtigt som muligt. 
 
Bortset fra ovenstående ændringer gælder reglerne om oprettelse og ad-
gang til ekstraordinær skolepraktik i bekendtgørelse om bedre adgang til 
skolepraktik i 2020 i erhvervsuddannelserne. STUK henviser til §§ 5-7 i 
bekendtgørelse nr. 863 af 12. juni 2020 om bedre adgang til skolepraktik 
i erhvervsuddannelserne, som findes her. 
 
STUK´s udmelding af den 14. december 2020 gælder fortsat for så vidt 
angår ophør af og overgangsbestemmelser for følgende ordninger: 
 

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) Elever, som mister en ny mesterlæreaftale, kan optages i skole-
praktik på samme vilkår som øvrige erhvervsuddannelseselever. 

 
 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/863
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Foruden brevet henvises til bekendtgørelse nr. 1934 af 14. december 
2020 om ændring af bekendtgørelse om bedre adgang til skolepraktik i 
2020 i erhvervsuddannelserne, som findes her. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
John Torben Larsen 
Chefkonsulent 
Direkte tlf. +45 4132 4693 
john.torben.larsen@stukuvm.dk 
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