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Til udbydere af merkantile erhvervsuddannelser med eux-forløb   

   

   

Til orientering: Udbydere af andre erhvervsuddannelser end ovennævnte, 

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser samt Faglige 

udvalg 

Udmelding af målsætning for andel elever med uddannelsesaftale 

på merkantile uddannelser med eux-forløb 

Hermed udmeldes målsætninger for andel elever, der skal have en under-

skrevet uddannelsesaftale under det studiekompetencegivende forløb på 

de merkantile erhvervsuddannelser. 

 

Udmeldingen er den endelige opfølgning på Styrelsen for Undervisning 

og Kvalitets brev af 21. maj 2021 med information til udbyderne om op-

gørelsesmetode og foreløbige baselinetal. 

 

Udmeldingen omfatter merkantile uddannelser gennemført med eux-for-

løb. Målsætningerne for alle øvrige uddannelse blev meldt ud den 12. maj 

2021. 

 

Udbyderne havde i forbindelse med de foreløbige baselinetal mulighed 

for at give bemærkninger. Vi har modtaget enkelte spørgsmål af afkla-

rende karakter. På den baggrund er udmeldingen om måltal for merkan-

tile uddannelser med eux-forløb, og følgende bilag, uændrede i forhold til 

det tidligere fremsendte i brev af 21 maj 2021: 

 

1. Notat om opgørelsesmetode og indfasningsmodel 

2. Oversigtsark med uddannelsernes indfasningsprofil 

3. Baseline: Oversigt over målindfrielse fordelt på udbydere  

 

Udmeldingen vil også være tilgængelig på ministeriets hjemmeside om 

trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar (link). 

 

På sigt offentliggøres data i ministeriets datavarehus på uddannelsesstati-

stik.dk. 

 

I det følgende beskrives de nationale målsætninger for indgåelse af ud-

dannelsesaftaler på det studiekompetencegivende forløb og indfasnings-

modellen. Desuden beskrives, hvornår der føres risikobaseret tilsyn med 

https://www.uvm.dk/trepart/trepart-om-flere-laerepladser-og-entydigt-ansvar/nationale-maalsaetninger-for-indgaaelse-af-uddannelsesaftaler
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målsætningerne. Indholdsmæssigt er det følgende en gengivelse af tek-

sten i brevet fra 21. maj 2021. Der tages forbehold for, at den lovgivning, 

der udmønter trepartsaftalen, vedtages af Folketinget, forventeligt i 4. 

kvartal 2021. 

 

Til forskel fra de øvrige erhvervsuddannelser har de merkantile uddan-

nelser med eux-forløb et særskilt studiekompetencegivende forløb af 40 

ugers varighed forud for erhvervsuddannelsens hovedforløb. Derfor blev 

det som en del af trepartsaftalen besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe 

bestående af arbejdsmarkedets parter og Børne- og Undervisningsmini-

steriet, der skulle fastsætte separate måltal og indfasning for de merkan-

tile uddannelser med eux-forløb.  

 

Elever på merkantile eux-forløb opnår studiekompetence svarende til hf 

uden overbygning efter de første ca. 2 år, dvs. efter grundforløb og stu-

diekompetencegivende forløb. Der er stort frafald blandt merkantile eux-

elever efter det studiekompetencegivende forløb, bl.a. fordi nogle elever 

starter på en videregående uddannelse i stedet for at fortsætte i hovedfor-

løbet. 

 

Arbejdsgruppen er på den baggrund kommet frem til, at måltallet for de 

merkantile eux-forløb reduceres med en andel svarende til andelen af ele-

ver, som i dag overgår direkte fra det studiekompetencegivende forløb  

til videregående uddannelse, hvilket i 2019 var 14 pct.  

 

De nye nationale målsætninger for indgåelse af uddannelsesaftaler for de 

merkantile uddannelser med eux-forløb, som gælder for hver enkelt af 

skolens uddannelser, er derfor følgende:  

 

 Der skal ved 35. undervisningsuge på det studiekompetencegivende 

forløb være indgået uddannelsesaftaler for 46 pct. af de aktive elever 

på hver enkelt uddannelse. 

 Der skal ved elevernes afslutning af det studiekompetencegivende 

forløb være indgået uddannelsesaftaler for 66 pct. af de aktive elever 

på hver enkelt uddannelse.  

 

Den 35. undervisningsuge og afslutningen af det studiekompetencegi-

vende forløb i merkantile uddannelser med eux er analogt til hhv. 15. un-

dervisningsuge og afslutningen på grundforløbets 2. del i de øvrige ud-

dannelser. Den 35. undervisningsuge er korrigeret for ferier og hellig-

dage, jf. notat om opgørelsesmetode og indfasningsmodel. 

 

Der fastsættes krav om opfyldelse af målsætningerne i lov om erhvervs-

uddannelser, som vil omfatte alle udbydere af merkantile uddannelser 

med eux-forløb. 
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Der er aftalt en indfasningsmodel, hvor det med udgangspunkt i base-

lineåret 2019 fastsættes, fra hvilket kalenderår målsætningerne er gæl-

dende for hver enkelt uddannelse. Bilag 1 forklarer indfasningsmodellen 

for de merkantile uddannelser med eux-forløb, og bilag 2 viser indfas-

nings-profilen for hver uddannelse. Vær opmærksom på, at bilag 1 om 

opgørelsesmetoder og indfasningsmodel beskriver, hvad der gælder for 

merkantile uddannelser med eux-forløb og de øvrige uddannelser, hvor 

målsætningerne som nævnt allerede er meldt endeligt ud. 

 

Børne- og Undervisningsministeriet fører et risikobaseret tilsyn med ud-

bydernes opfyldelse af målsætningerne. Mens en uddannelse er omfattet 

af indfasningsperioden, fører ministeriet risikobaseret tilsyn med skoler-

nes opfyldelse af målsætningen om andelen af elever, der har uddannel-

sesaftale ved afslutningen af det studiekompetencegivende forløb. Det 

nationale måltal i 2022 for den enkelte uddannelse fastsættes som ande-

len af elever med uddannelsesaftale i baselineåret tillagt 10 procentpoint.  

Alle merkantile uddannelser med eux-forløb skal opfylde begge målsæt-

ninger fra 2026, og ministeriet vil herefter føre risikobaseret tilsyn med 

skolernes opfyldelse af begge målsætninger. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

John Torben Larsen 
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