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Til skoleforeninger og erhvervsuddannelsesinstitutioner 

 

 

Orientering om koncept for tilsyn med erhvervsuddan-
nelsesinstitutionernes indfrielse af måltal for indgåelse af 
lærepladsaftaler  
 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) vil med dette brev orien-

tere om tilsynskonceptet for institutioners indfrielse af måltal for indgå-

else af lærepladsaftaler. Hertil vil STUK invitere til et webinar, der har til 

formål at uddybe konceptet for tilsynet, herunder screenings- og udtagel-

sesmodellen. 

 

Webinaret afholdes mandag den 13. december 2021 kl. 10.30-11.30. 

Tilmelding kan sker her senest den 9. december 2021. 

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 21. november 2020 ind-

gået Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar. I aftalen blev der fast-

lagt målsætninger/måltal for institutioners indgåelse af lærepladsaftaler 

for alle uddannelsesudbud med i ikrafttrædelse fra 1. januar 2022. Af af-

talen fremgår det også, at der fra 2023 skal føres et årligt tilsyn med insti-

tutionernes indfrielse af disse målsætninger/måltal.  

 

I aftalen blev det endvidere fastlagt, at tilsynet skal følge de eksisterende 

principper for det risikobaserede tilsyn, sanktionstrappe mv.  

 

Tilsynskoncept 

Tilsynet vil omfatte alle uddannelser, også dem under indfasning, og der 

vil blive udtaget ca. 50 uddannelsesudbud hvert år. De institutioner der 

udbyder et eller flere af disse udbud udtages til tilsyn alene på baggrund 

af screeningsresultater. 

 

Der screenes på, hvor tæt på det enkelte uddannelsesudbud kommer på 

sit respektive måltal. De enkelte uddannelsesudbud, der udtages til tilsyn, 

er udbud, der ligger længst fra deres måltal, og udbud hvor flest elever 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=5YP5XEUFSK12
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/nov/201121-ny-trepartsaftale-skal-sikre-flere-faglaerte


 

 

mangler en læreplads ift. måltallet for den respektive uddannelse (se bilag 

1 sidst i dette brev for beskrivelse af screeningsmodellen). 

 

Der vil som udgangspunkt blive udtage 44 uddannelsesudbud fra GF2 

og seks uddannelsesbud fra merkantil eux studiekompetenceforbere-

dende forløb. Denne fordeling (44/6) svarer cirka til andelen af udbud af 

merkantile studiekompetenceforberedende forløb ift. GF2-udbud.  

 

Tilsynsforløb  

De institutioner, der udtages i tilsynet, vil blive bedt om at udarbejde en 

redegørelse med en beskrivelse af institutionens arbejde og udfordringer 

med og tiltag for det enkelte uddannelsesudbud. Efter STUK’s gennem-

gang af institutionernes redegørelser, vil STUK eventuelt bede om yderli-

gere skriftlige opfølgninger og herefter tage stilling til eventuelle tilsyns-

besøg samt sanktioner.  

Der er vedlagt bilag 1 med en teknisk gennemgang af tilsynsmodellen.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Maria Nørby 

Kontorchef 

Kontor for Erhvervsuddannelser 

Direkte tlf. +45 61 88 47 50 

E-mail: Maria.norby@stukuvm.dk  



 

 

Bilag 1 – Teknisk notat om koncept for tilsyn med erhvervsuddan-

nelsesinstitutioners indfrielse af måltal for indgåelse af læreplads-

aftaler 

 

Der er som følge af Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar fastlagt 

måltal for indgåede lærepladsaftaler og indfasningsmodel for henholdsvis 

GF2 og det studiekompetencegivende eux-forløb:  

 

 Der skal ved 15. undervisningsuge af GF2 være indgået lærepladsaf-

taler for 60 pct. af eleverne.  

 Der skal ved afslutningen af GF2 være indgået lærepladsaftaler for 80 

pct. af eleverne 

 Indfasningsmodel: individuelle måltal for hver uddannelse ved afslut-

ning af GF2 (stiger 10 procentpoint hvert år indtil 2026) 

 Der skal ved 35. undervisningsuge på det studiekompetencegivende 

forløb på merkantil eux være indgået lærepladsaftaler for 46 pct. af 

eleverne (denne målsætning bliver først relevant 2026, da disse ud-

dannelser indtil da er i indfasning) 

 Der skal ved afslutningen af det studiekompetencegivende forløb på 

merkantil eux være indgået lærepladsaftaler for 66 pct. af eleverne 

(denne målsætning bliver først relevant 2026, da disse uddannelser 

indtil da er i indfasning) 

 Indfasningsmodel: individuelle måltal for hver uddannelse på de 

merkantile studiekompetencegivende eux forløb (stiger 10 procent-

point hvert år indtil 2026) 

 

Screening og udtagelse til tilsyn 

Der screenes på, hvor tæt det enkelte udbud kommer på sit respektive 

måltal (målt i procentpoint). Jo længere under sit måltal, desto dårligere 

(uagtet målsætning/indfasning). 

 

Efter screeningen af alle uddannelsesudbud frasorteres de udbud, hvor 3 

elever og derunder mangler en aftale, for at sikre at enkelte elevers opfør-

sel ikke vil være meget udslagsgivende. 

 

Udtagelsen af de enkelte uddannelsesudbud til tilsyn tager udgangspunkt 

i følgende (se figur 1 sidst i bilaget): 

 

 På GF2 udtages i alt 44 udbud årligt til tilsyn: 

 Først udtages de 22 udbud, som ligger længst fra deres respektive 

måltal, målt i procentpoint.  

 Herefter udtages de 22 udbud, hvor flest elever (målt i antal) mang-

ler en læreplads i forhold til det minimumantal, der jf. måltallet for 

den respektive uddannelse bør have en læreplads. 

 

 På merkantil eux studiekompetencegivende forløb udtages i alt 6 ud-

bud årligt til tilsyn: 



 

 

 Først udtages de 3 udbud, som ligger længst fra deres respektive 

måltal, målt i procentpoint. 

 Herefter udtages de 3 udbud, hvor flest elever (målt i antal) mangler 

en læreplads i forhold til det minimumantal, der jf. måltallet for den 

respektive uddannelse bør have en plads. 

 

Ved både at udtage de udbud, som ligger dårligst målt i procentpoint og 

de udbud, som ligger dårligst målt i elevantal, sikres det, at tilsynet både 

rammer de udbud, hvor risikoen for ikke at få en praktikplads for den 

enkelte elev er størst, samt de udbud, hvor flest elever potentielt kan få 

gavn af det kvalitetsløft, et tilsyn kan medføre.  

 

Statusredegørelser og kriterier for forhold uden for skolens kontrol  

De institutioner (50 uddannelsesudbud), der udtages til tilsyn, vil blive 

bedt om at udarbejde en redegørelse i en fastlagt skabelon, hvor instituti-

onens lærepladsopsøgende, -formidlende og -matchende arbejde, udfor-

dringer og tiltag for det enkelte udbud beskrives. Det vil i statusredegø-

relsen også være muligt at anholde, at den manglende indfrielse af måltal 

skyldes ’forhold som ligger uden for skolens kontrol’.  

 

Efter STUK’s gennemgang af institutionernes redegørelser, vil STUK 

eventuelt bede om yderligere skriftlige opfølgninger. Herefter vil STUK 

tage stilling til eventuelle tilsynsbesøg samt sanktioner (jf. nedenfor).  

 

Udbud, der ikke indfrier deres respektive måltal, men ikke udtages i til-

syn (da de ikke er blandt de 50 dårligste), vil modtage en skriftlig henstil-

ling om. at indfri deres respektive måltal. 

 

Det fremgår af Trepartsaftalen at skolerne ikke kan pålægges sanktioner 

for forhold, som ligger uden for skolens kontrol. Nedenfor redegøres for to krite-

rier, hvoraf mindst ét skal være opfyldt, for at STUK i denne sammen-

hæng har mulighed for at godtage, at der er tale om forhold uden for 

skolen kontrol. Institutioner udtaget til tilsyn har mulighed for at rede-

gøre herfor i statusredegørelsen, såfremt det er relevant. Såfremt STUK 

godtager skolens redegørelse for, at et eller begge kriterier er opfyldt, vil 

tilsynsforløber hermed afsluttes uden sanktioner. 

 

Kriterierne er ikke relevant for skoler, som ikke udtages til tilsyn. 

 

Kriterium 1: Såfremt de stillingsbetegnelser, som et bestemt uddannelsesudbud pri-

mært retter sig mod, indgår i kategorien ’mindre gode jobmuligheder’ i minimum 4 ud 

af 8 regioner, herunder den region/regioner hvor udbuddet udbydes, vil dette gælde som 

’forhold uden for skolen kontrol’. 

 

Det første kriterie er baseret på den såkaldte ’Arbejdsmarkedsbalance’, 

som Beskæftigelsesministeriet bl.a. anvender som grundlag for den aktive 



 

 

beskæftigelsesindsats og til positivlisten for udenlandsk arbejdskraft. Ar-

bejdsmarkedsbalancen viser jobmulighederne inden for ca. 900 stillings-

betegnelser fordelt på otte specificerede arbejdsmarkedsregioner. Ar-

bejdsmarkedsbalancen definerer kategorien ’Mindre gode jobmuligheder’ som 

en situation med høj ledighed og lav jobomsætning inden for en bestemt 

stillingsbetegnelse. Dette vil være tilfældet i situationer med lavkonjunk-

tur inden for branchen, hvor det også vil være svært at få en læreplads. 

 

Nogle uddannelser henvender sig til én stillingsbetegnelse, hvor andre 

uddannelser retter sig mod flere stillingsbetegnelser. For sådanne uddan-

nelsesudbud skal de to stillingsbetegnelser, som uddannelen primært ret-

ter sig mod, begge ’falde ud’ på arbejdsmarkedsbalancen, for at udbuddet 

godtages som opfyldende kriterium 1. 

 

Kriterium 2: Såfremt en markant andel af eleverne på et bestemt uddannelsesudbud 

året tidligere indgik lærepladsaftaler med en bestemt virksomhed, en bestemt afdeling i 

en større virksomhed eller en række virksomheder, som nu (alle) er lukket eller flyttet 

til udlandet, vil dette gælde som ’forhold uden for skolen kontrol’. 

Sanktionsanvendelse 

STUK vil tage stilling til sanktionsanvendelse i hvert enkelt tilsynstil-

fælde. Nedenfor følger en kort beskrivelse af de sanktionsmuligheder 

STUK vurderer særligt relevante ift. tilsynet med indfrielse af måltal for 

indgåelse af lærepladsaftaler. Det forventes, at det primært vil være den 

mindre indgribende sanktionsmulighed, påbud om at ændre virksomhed, 

som vil blive anvendt indledningsvis. Kun i tilfælde af grove og gentagne 

overskridelser, forventes de skærpede sanktioner anvendt. 

 

Påbud om at ændre institutionens virksomhed, såfremt denne ikke er i overensstem-

melse med lovgivningen, regler eller aftaler jf. §29, stk. 2 i bekendtgørelse af lov 

om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.  

 

Indsatsaftaler med institutionens bestyrelse jf. §30a i bekendtgørelse af lov 

om institutioner for erhvervsrettet uddannelse 

 

Delvis tilbageholdelse af institutionens tilskud, jf. §30 i bekendtgørelse af lov 

om institutioner for erhvervsrettet uddannelse 

 

Tilbagekalde af godkendelse til at udbyde en konkret uddannelse, kan anvendes i 

særligt grove tilfælde, hvor institutionen ikke har rettet ind ift. påbud og 

aftaler, jf. § 18, stk. 4 i bekendtgørelse af lov om institutioner for er-

hvervsrettet uddannelse. 

 

 

  



 

 

 

 

Figur 1. Screenings- og udtagelsesmodel 

 

Screening 

 Screener på procentandel indgåede lærepladsaftaler på alle GF2-udbud og studiekompetence-

givende forløb på merkantil eux (ift. det specifikke måltal for hver uddannelse i det gældende 

tilsynsår) 

 Udtager alle udbud, der ikke opfylder de respektive måltal for gældende tilsynsår og uddan-

nelse. 

 Frasorterer de udbud, hvor blot tre elever (eller derunder) mangler en aftale. 

  

50 udbud i tilsyn 

 Indsender statusredegørelse, hvorefter der tages stil-

ling til eventuel sanktion 

 Øvrige institutioner med udbud, som ikke opfylder 
deres måltal, modtager skriftlig indskærpelse  

 

 

Udtagelse af udbud: GF2  

(målsætning 1 + målsætning 2 + indfasning) 

 Først udtages de 22 udbud, der målt i 

procentpoint ligger længst fra deres re-

spektive måltal. 

 Herefter udtages de 22 udbud, hvor 

flest elever (antal) mangler en plads (i 

forhold til minimum antal elever, der 

skal have en plads jf. måltallet) 

  

 

Udtagelse af udbud: Merkantile eux  

(pt. er alle merkantile eux-udbud i indfasning) 

 Først udtages de 3 udbud, der målt i 

procentpoint ligger længst fra deres re-

spektive måltal. 

 Herefter udtages de 3 udbud, hvor flest 

elever (antal) mangler en plads (i for-

hold til minimum antal elever, der skal 

have en plads jf. måltallet). 
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