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1. august 2021: De faglige udvalg påbegynder 
overvejelser om tiltag og indsatser for de 

kommende år. Fordelingen af midler mellem 
faglige udvalg og erhvervsskoler sker som 

udgangspunkt i en periode op til fire år. AUB 
udarbejder skabeloner til brug for faglige 
udvalgs dialog med skoler og til brug for 

dialog mellem faglige udvalg og AUB.

5. oktober 2021: Faglige udvalg behandler 
spørgsmålet om, hvordan midler skal fordeles 

mellem egne indsatser og indsatser på 
erhvervsskolerne

Ved enighed

De faglige udvalg retter henvendelse til 
erhvervsskolerne med deres indstilling til, 

hvordan midler bør anvendes. Henvendelsen sker 
via AUB’s standardiserede skabelon, så skoler ikke 

skal håndtere mange forskellige formater. 

15. november 2021: Erhvervsskolerne vender 
tilbage til faglige udvalg om, hvorvidt de kan 

acceptere eller afvise indstilling. Dette sker også 
mest optimalt i en fast skabelon. 

Såfremt erhvervsskole ikke kan 
tilsluttte sig 

1. december 2021: De faglige udvalg 
har revurderet indstilling på 
baggrund af erhvervsskolers 

tilbagemelding. Justeret indstilling 
sendes til skolen, med mindre der 

vælges anden udmøntning. Tildeling  
af midler mellem hhv. faglige udvalg 

og skoler kan justeres her.

10. december 2021: Skolerne 
vender retur til faglige udvalg om, 

hvorvidt de kan acceptere den 
reviderede indstilling.

Ved fortsat uenighed

15. december 2021: De faglige 
udvalg giver besked til AUB for de 
tilfælde, hvor der ikke har kunnet 

opnås enighed mellem faglige 
udvalg og erhversskoler. Dette 

medfører, at de tildelte midler ikke 
udmøntes og i stedet videreføres til 
forhøjelse af den generelle pulje i 

det efterfølgende år.

Ved enighed

Såfremt erhvervsskole kan
tilslutte sig

15. december 2021: De faglige udvalg 
beslutter udmøntning af puljen for 2022.

Ved enighed

15. december 2021: Faglige udvalg giver 
besked til AUB i standardiseret form om 

tildelingen af midlerne. Dette er 
udbetalingsgrundlaget for AUB, og det skal 

således også indeholde beskrivelse af de 
formål, som AUB skal udbetale tilskud til 

og efterfølgende følge op på.

Januar 2022: AUB udbetaler midler 
til faglige udvalg og skoler

Ved uenighed

15. december 2021: Faglige udvalg 
giver besked til AUB om, at der ikke 

har kunnet opnås enighed i 
udvalget. Det faglige udvalgs midler 

udbetales dermed ikke og 
videreføres til forhøjelse af den 

samlede ramme i det efterfølgende 
år.

Ved uenighed

15. december 2021: Faglige udvalg 
giver besked til AUB om, at der ikke 

har kunnet opnås enighed i 
udvalget. Det faglige udvalgs midler 

udbetales dermed ikke og 
videreføres til forhøjelse af den 

samlede ramme i det efterfølgende 
år.


