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1 Indledning og baggrund  
 

Som led i implementeringen af Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar har STUK i au-

gust 2021 nedsat en erfa-gruppe. Formålet er, at erfa-gruppen via dialog kan understøtte vidensdeling 

og opsamling på skolernes erfaring med implementering af trepartsaftalen.  

 

Erfa-gruppen skal ifølge kommissoriet drøfte skolernes erfaringer og udfordringer med at implemen-

tere trepartsaftalens initiativer. Drøftelserne kan bidrage til at målrette skolernes del af implemente-

ringsopgaven, og til løbende håndtering af de udfordringer, der opstår undervejs. Drøftelserne kan om-

fatte ideer til understøttelse af implementeringsopgaverne og erfaringsudveksling mellem skolerne 

samt løbende udbredelse af gode erfaringer.  

 

Erfa-gruppens medlemmer er udpeget af hhv. DEG-L, Danske SOSU-skoler og Danske Landbrugsskoler 

og består af følgende medlemmer:  

 

- Annette Macko, Ressourcedirektør, SOSU H  

- Bent Oppelstrup, Uddannelsesdirektør, Tradium  

- Christian Schultz, Sekretariatschef Danske Landbrugsskoler  

- Dorte Dons Isager, Erhvervsuddannelsesdirektør, Tietgen 

- Glenny Hansen, Uddannelsesdirektør, ZBC 

- Lene Søholt Jacobsen, Forstander på Grindsted Landbrugsskole, senere erstattet af Lars Mø-

gelbjerg Andersen, Forstander på Asmildkloster Landbrugsskole 

- Michael Esmann, Sekretariatschef Danske SOSU-skoler   

- Mie Hovmark, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Rådgivningskonsulent 

- Morten Emborg, Direktør, TEC 

- Thomas Bjerner Hansen, Afdelingschef, EUC Syd  

- Vibeke Pakkenberg, Områdedirektør, Roskilde Tekniske Skole  

 

Det fremgår af kommissoriet (bilag 1), at der skal afholdes møder en gang i kvartalet. Alle møder i erfa-

gruppen er foregået virtuelt og har haft en varighed på 1,5 time. På alle møder har der været et eller 

flere oplæg fra enten medlemmer af erfa-gruppen eller eksterne, og tid til fælles drøftelser af dagens 

tema. 

 

Der har været afholdt to ekstra møder i erfa-gruppen, om tilsyn med lærepladser efter ønske fra STUK. 

Her var fokus på udvikling af risikobaseret tilsyn med indfrielse af måltal.   

 

STUK har fungeret som sekretariat og har i den forbindelse været ansvarlig for dagsorden, oplægshol-

dere og referatskrivning. Det er også STUK, som har udarbejdet denne opsamling.  

https://www.uvm.dk/trepart/trepart-om-flere-laerepladser-og-entydigt-ansvar/nationale-maalsaetninger-for-indgaaelse-af-uddannelsesaftaler
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2 Erfa-gruppens arbejde  
 

2.1 Overblik over møder i erfa-gruppen  
 

    

 Dato  Tema Dagsorden   

Møde 1 

(sætte-

møde) 

8. september 

2021  

Sættemøde  

 

- Bordrunde om hvad der fylder 

mest vedr. implementering af 

trepartsaftale på skolerne.  

- STUK fortæller hvad der fylder 

mest vedr. implementering af 

trepartsaftale.  

- Udvælgelse af temaer for de 

kommende møder.  

 

Tilsyns-

møde 1  

27. septem-

ber 2021  

Screeningsmodel for risiko-

baseret tilsyn med indfri-

else af måltal  

- Gennemgang af foreløbig 

skitse til screeningsmodel for 

risikobaseret tilsyn med indfri-

else af måltal v. STUK. 

- Drøftelse og input til foreløbig 

skifte til screeningsmodel. 

- Orientering om tidsplan for 

data om lærerpladsindgåelser 

v. STUK. 

 

Tilsyns-

møde 2  

8. oktober 

2021  

Fokusområder for risikoba-

seret tilsyn med indfrielse 

af måltal  

- Opsamling på screeningsmo-

del fra sidste møde.  

- Oplæg om opgørelsesmetode 

og tidsplan for måltal om afta-

leindgåelse inkl. spørgsmål v. 

STIL. 

- Fælles drøftelse om hvad STUK 

bør have fokus på ift. risikoba-

seret tilsyn med indfrielse af 

måltal. 

Møde 2 27. oktober 

2021  

Fremrykning af læreplads-

søgning, ansættelsestids-

punkt og behov for kultur-

forandring hos virksomhe-

der og skoler. 

- Oplæg v. TECH COLLEGE om 

deres 10 trepartsindsatser.  

- Oplæg v. Roskilde Tekniske 

Skole om ”Alles indsats”.   

- Fælles drøftelser om dagens 

tema og de to oplæg. 

-  
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 Dato  Tema Dagsorden   

Møde 3  8. december 

2021  

Fælles viden om, hvad der 

kendetegner elever med 

og uden aftale. Herunder 

muligheden for at screene 

elever mhp. at give den 

rette støtte til gennemfø-

relse af uddannelsen. 

- Gennemgang af hyrdebrev fra 

juni om optagelsesregler for 

ansøgere v. STUK. 

- Oplæg v. Dorte Isager, Tiet-

gen.  

- Oplæg v. Lisbeth Sørensen fra 

SOSU FVH.  

- Fælles drøftelse af hvad der 

kendetegner elever med og 

uden uddannelsesaftale. 

 

Møde 4 17. marts 

2022  
Samarbejde mellem faglige 

udvalg og skoler   

- Oplæg v. Jesper Rønnow, EVU 

om EVUs samarbejde med 

skoler ifm. LUT-midler.  

- Oplæg om proces og erfarin-

ger med første runde LUT-

midler v. AUB.  

- Fælles drøftelse af udfordrin-

ger og muligheder i samarbej-

det mellem skoler og de fag-

lige udvalg. 

Møde 5 17. august 

2022  

Udsatte (unge) elever  - Oplæg v. Anne Yde Hansen, 

SOSU Falster.  

- Oplæg v. Pernille Dyrmose Ni-

elsen, Tradium.  

- Fælles drøftelse af udfordrin-

gerne med udsatte unge.  

- Fælles drøftelse og opsamling 

på erfa-gruppens arbejde.  

 

 

2.2 Væsentlige udfordringer og usikkerheder på skolerne 
 

Erfa-gruppens medlemmer blev bedt om at udpege, det de så som de væsentligste udfordringer eller 

usikkerheder i forbindelse med skolernes implementering af trepartsaftalen om flere lærepladser og 

entydigt ansvar på erfa-gruppens første møde i september 2021 og på erfa-gruppens sidste møde i 

september 2022.  

 

Som det fremgår nedenfor, så er der udfordringer og usikkerheder, som var væsentlige i september 

2021, men som i september 2022 ikke længere opleves af erfa-gruppen som væsentlige. Til gengæld er 

der efterfølgende kommet nye udfordringer eller usikkerheder ifm. implementeringen af trepartsafta-

len.  

 

Fælles drøftelse af udfordringer og usikkerheder i september 2021:  

 Fremrykning af det lærepladsopsøgende arbejde og elevens lærepladssøgning: 

o Frygt for, om det vil skabe et øget frafald blandt eleverne. 

o Der er behov for kulturforandring hos virksomheder, når ansættelsestidspunktet skal 

fremrykkes. Det er en stor opgave for den enkelte skole at ændre kulturen om tidlig afta-

leindgåelse hos brancher/virksomheder, der ikke har tradition for at ansætte elever tidligt.  

 Virksomhedsforlagt undervisning og lærepladsbesøg efterspørges i høj grad af virksomheder, men 

kan være svært at anvende på skolerne pga. reglerne.   
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 Usikkert om der bliver tilstrækkelig overensstemmelse mellem skolers og ministeriets tal og måltal. 

Herunder også om data bliver tidstro, så skolerne kan anvende tallene til løbende overvågning og 

målretning af skolens indsatser.  

 Trepartsaftalen kræver, at skolerne har de rette it-systemer, der kan understøtte fx screeninger, 

GDPR, uddannelsesplaner mv.  

 Behov for viden og kommunikation om implementering af trepartsaftalen bredt set, herunder 

kommunikation rettet mod virksomhederne om målsætning om tidlig rekruttering og aftaleindgå-

else.  

 Samarbejdet med de faglige udvalg om implementering af initiativer, herunder rollefordeling mel-

lem skole og faglige udvalg, samt processen for udbetaling af AUB-midler skal afklares og udvikles. 

 

Fælles drøftelse af udfordringer og usikkerheder i september 2022  

 Skolerne skal være mere databaserede og anvende data mere systematisk, fx i forbindelse med af-

taleindgåelse.  
 I nogle brancher ønsker erhvervslivet stadig at anvende de korte aftaler, og skolerne kan ikke alene 

ændre den kultur. Der er ikke tilstrækkelige økonomiske incitamenter for en virksomhed til at indgå 

en ordinær uddannelsesaftale frem for en kort uddannelsesaftale.  
o Virksomhederne har brug for forskellige regler, også faglige, fx på det grønne område, 

hvor brugen er udbredt og også i mange henseender fungerer godt.   
o Modstand fra nogle elever, som synes de lærer mere ved at være i oplæring forskellige 

steder.  
 Tidligere aftaleindgåelse kan stresse sårbare elever. Eleverne synes, de skal nå meget, hurtigt. Flere 

skoler oplever, de mister elever, fordi deres forløb skal gå hurtigt. Udfordringen kan dokumenteres 

af forskningsprojektet ’Os i branchen’ (Rockwool Fonden). Årsagen skal findes i, at GF2-elever ikke 

er afklarede til at finde en læreplads. Det er elever, der har været på GF1 i højere grad.  
 Bredere grundforløb vil afhjælpe ovenstående, men grundforløbene bør være endnu bredere end 

der lægges op til pt., hvis de skal bidrage med flere lærepladser og øget gennemførsel. Det bemær-

kes i den forbindelse, at der med bredere grundforløb skal være fokus på overgangskrav fra GF til 

HF, hvor der på nogle uddannelser er mange overgangskrav, som skal opfyldes.  
 Der er kommet flere elever, som har det svært, færre elever i ”midterkategorien” og samme andel 

elever, som kan klare sig selv. Konsekvensen er, at der skabes nye overliggere for, hvad man som 

elev bør lære. De elever, der har det sværest, har færre elever fra ”midterkategorien” at spejle sig i. 

Dette har også betydning for inklusionen. Tendensen er kommet inden for de sidste 1-2 år.  
 SOSU-skolerne er begunstigede af at have nogle store arbejdsgivere, at der i kommuner er stort fo-

kus på området, og at der flere og flere steder gives løn under GF2 til alle elever. Men der er på 

SOSU-uddannelserne fortsat store udfordringer med overgangene fra skole til oplæring. Elever fal-

der i stort antal fra efter ”praksischok”, når de kommer i oplæring. Der skal være større fokus på 

samarbejde med aftagervirksomhederne, om de elever som er udfordrede.  
 Der er mange udsatte i Danmark, og mange af dem ville profitere af at komme på en erhvervsskole. 

De skal have muligheden, hvis de opfylder kravene for optag.  
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3 Vidensdeling: Opsamling på erfaringer fra 
erfa-gruppen  

 

3.1 Erfaringer med fremrykning af lærepladssøgning, 

ansættelsestidspunkt og behov for kulturforandring hos 

virksomheder og skoler (møde 2) 

3.1.1 Introduktion til tema  
Fremrykning af lærepladssøgning, ansættelsestidspunkt og behov for kulturforandring hos virksomhe-

der og skoler er valgt som tema, fordi det tidligere er blevet påpeget, at dette dels er en grundlæg-

gende forandring i skolernes virke og dels opfattes som en udfordring forbundet med en del usikker-

hed bl.a. for skolernes økonomi.  

3.1.2 Oplæg til inspiration 
 

Oplæg v. Karina Overgaard Holm fra TECH COLLEGE om trepartsindsatsen  
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Oplæg v. Vibeke Pakkenberg fra Roskilde Tekniske Skole om ’Alles indsats!’ 

 

Vibeke Pakkenberg holdt oplæg om Roskilde Tekniske Skoles arbejde med den fremskudte lærepladsopsøgende indsats. 

Vibeke havde på forhånd delt et notat; ’Alles Indsats – tidlig praktikpladssøgende indsats og effekter af trepartsaftalen’ på 

Roskilde Tekniske Skole med erfa-gruppen. Notatet deles ikke i sin fulde form her, men et uddrag, i relation til dagens 

tema, beskrives nedenfor.  

 

På Roskilde Tekniske Skole arbejdes med organisationskultur, baggrund, status og udfordringer. Det tydeliggøres, at det 

ikke kun er lærepladskonsulentens opgave, men at det er ”alles indsats”.  

 

Af konkrete indsatser har der kørt kurser for lærere og elever i lærepladsen.dk. Der er udviklet en app, hvori eleverne kan 

træne at finde en læreplads, og derudover er lærerne klædt på til at støtte eleven med dette. Roskilde Tekniske Skole har 

et igangværende projekt, der handler om, at første dag på skolen er første dag i branchen. Det handler også om at tyde-

liggøre over for eleven, at en del af uddannelsen er at finde ud af, hvor man skal i oplæring.  

 

3.1.3 Fælles drøftelse af gode erfaringer og udfordringer med fremrykning af den 

lærepladsopsøgende indsats  
 

Udfordringer:  

- Der er en særlig problematik vedr. eux-elever, som er længere tid om at finde læreplads.  

- Der er geografiske forskelle i, hvor let/svært det er at finde en læreplads.  

- Der er uddannelser/brancher, fx data- og kommunikationsuddannelsen, hvor der er særlige udfor-

dringer med, at få eleverne i uddannelsesaftale med den konsekvens, at en stor andel elever kommer 

i skoleoplæring. Der stilles forslag om, at skolerne selv eller erfa-gruppen går i dialog med branchen 

(de faglige udvalg) om, hvor denne problematik gør sig gældende og hvad der kan gøres for at af-

hjælpe problematikken1.   

 

                   Opfordringer/ønsker:  

- Der foreslås, at skolerne i højere grad samarbejder, så skoler fx ikke bruger tid på at udvikle og gen-

nemføre samme type analyser. Der er eksempelvis behov for mere viden om, hvilke elever der får en 

uddannelsesaftale og hvilke der ikke gør.  

- Der ønskes mere litteratur om livsduelighed i en erhvervsuddannelses sammenhæng.  

 

                  (Gode) erfaringer: 

- SOSU har lavet et screeningværktøj til alle elever, når de starter. Det har medført, at flere elever får 

støtte (screeningsværktøj præsenteres på erfa-gruppens møde 3 v. Lisbeth Sørensen fra SOSU FVH).   

- Det er forventningen, at lærepladskonsulenter fremover kommer til at skulle være mere på skolens 

grundforløb og mindre ude i virksomhederne.   

- Det foreslås, at det ift. opfyldelse af måltal fremover vil være gavnligt at afholde samtaler med alle 

elever forud for start på grundforløbene, for at vurdere om alle elever kan gennemføre.  

 

 

                                                           
1 Der pågår aktuelt et arbejde i STUK om problematikken på Data- og kommunikationsuddannelsen.  
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3.2 Erfaringer med hvad der kendetegner elever med og uden aftale. 

Herunder muligheden for at screene elever mhp. at give den rette 

støtte til gennemførelse af uddannelsen (møde 3) 

3.2.1 Introduktion til tema  
Temaet handler om at dele inspiration om, hvordan man kan spotte og hjælpe elever med støttebehov.  

Temaet aktualiseres i denne kontekst af, at skolerne i højere grad belønnes for antallet af elever der opnår en 

uddannelsesaftaler med trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar.  

3.2.2 Oplæg til inspiration
 

Oplæg v. Lisbeth Sørensen fra SOSU FVH om støtte til elever  
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Oplæg v. Dorte Isager fra Tietgen Business om elever uden uddannelsesaftale  
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3.2.3 Fælles drøftelser af gode erfaringer ift. hvad der kendetegner elever med og uden 

aftale  

 
Udfordringer:  

- Elevens retskrav på støtte-/hjælpemidler, er noget der drøftes mere og mere på skolerne.  

- En del elever behersker ikke det danske sprog på et tilstrækkeligt niveau. Det skaber udfordringer i 

optagelsesprocessen, ift. hvornår eleven må afvises med den begrundelse.   

- Det er en udfordring, at ikke alle elever takker ja til de tilbud om støtte, de får. Der er også mange 

elever der ikke vil deltage i frivillige for-forløb.   

 

 (Gode) erfaringer:  

- ZBC fortæller, at langt de fleste skoler arbejder med lignende indsatser, som nævnes i oplæggene. 

ZBC har derudover stort fokus på pre-boarding og on-boarding. De har derudover en række forskel-

lige støttemuligheder fx coaching.  

- ZBC kommer fremadrettet til at vende lærepladskonsulenternes arbejde mere indad mod eleverne, i 

stedet for udad mod virksomhederne. Der afholdes i den forbindelse også et kick-off arrangement 

for skolens 500 lærere.  

- Kontaktlærere henviser elever til studiecafeer (som nævnt i oplæg af SOSU FVH) og det er med til, at 

studiecafeerne faktisk bliver besøgt.   
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3.3 Erfaringer med samarbejde mellem faglige udvalg og skoler (møde 

4)  

3.3.1 Introduktion til tema  
Med trepartsaftalen lægges der i flere initiativer op til, at skolerne og de faglige udvalg skal samarbejde mere 

om væsentlige opgaver på området. Her har erfa-gruppen særligt påpeget, at en del økonomi tildeles de fag-

lige udvalg. Dagens tema skal dele inspiration om, hvordan skoler og faglige udvalg kan samarbejde. Drøftel-

serne tager udgangspunkt i et konkret initiativ, puljen til det lærepladsopsøgende arbejde.  

3.3.2 Oplæg til inspiration

Oplæg fra AUB om pulje til kvalitet, rekruttering og lærepladsopsøgende tiltag 2021  

AUB fortæller, at processen i 2021 ikke har været ideel, og at det afspejles i ansøgningerne.  

I tillæg nævnes, at processen med excel-skabelonen ikke har været ideel, og at der arbejdes på en anden løs-

ning. AUB opfordrer erfa-gruppen til at dele viden og erfaringer med AUB.  

 

Om fordeling af 2021-midler:  

- I alt modtaget indstilling om 370 projekter.  

- I alt udbetalt 115.662.293 kroner.  

- 81 % til faglige udvalg og 19 % til skoler. Fordelingen er forventeligt et udtryk for de korte tidsfrister.  

AUB har fået tilsagn fra en række faglige udvalg om, at flere midler tildeles skoler i den kommende 

runde.  

- Kun ganske få faglige udvalg har kørt deciderede ansøgningsrunder med skoler.  

De fleste har tildelt sig selv midler.   

 

Indhold i tildelte projekter i 2021:  

- Falder primært i to kategorier:  

o Til rekruttering og opsøgende arbejde  

o Til markedsføring, fx SoMe-kampagner  

- Derudover også en del analyser fx frafaldsanalyser.  

- Der er givet penge til en del afholdelse af workshops og deltagelse i messer.  

- Nye medarbejdere og efteruddannelse af personale + generelle it-forbedringer.  

 

Se også afrapportering af tildelte midler til puljen til lærepladsopsøgende arbejde fra AUB. Slutrapporterne er 

det primære tilsyn med midlerne.  

 

Oplæg fra EVU om pulje til kvalitet, rekruttering og lærepladsopsøgende tiltag 2021  

Jesper Rønnow fra EVU fortalte på erfa-mødet, om EUVs tilgang til arbejdet med puljen til det lærepladsopsø-

gende arbejde aftalt ved trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar. Ingen slides er vedlagt.  

 

Samarbejdet med skoler om ansøgningsproces i 2021:   

- Jesper Rønnow fortæller, at de i EVU havde behov for at tænke processen igennem fra start, mhp. et transparent 

og dialogbaseret samarbejde med de skoler, der udbyder EVU’s uddannelser. EVU gik indledningsvist i dialog 

med skolerne. Skolerne blev hørt om, hvad de har behov for og hvordan EVU skulle udnytte puljen. 

- EVU undersøger sideløbende selv via nøgletal mv., hvad der kan være interessant på et mere strategisk plan. Fx 

frafald, skæv kønsfordeling, rekrutteringsudfordringer og at nogle skoler vækster mere end andre.  

https://assets.ctfassets.net/kunz2thx8mib/2uf1sEvbCuLd4DXn2W2myW/2a744a0dbe4f5396719007d6668bedf5/Afrapportering_for_2021_-_puljen_for_l__repladsunderst__ttende_tiltag_s__gning_og_kvalitet_AUB_juni_2022.pdf
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- EVU lavede en ansøgningsrunde, med en simpel skabelon, som skolerne kunne udfylde. For at få del i midlerne, 

skulle ansøgningen fra skolen være inden for den ramme, der var blevet aftalt på de indledende dialogmøder.  

Ca. halvdelen af EVU’s udbetalte midler for 2021, er tilgået direkte til projekter fra skolerne.  

 

Efter 2021 har EVU lavet simple retningslinjer om tildeling af midler:   

- Ingen ubrugte midler. Følger op via projektets afslutningsrapport til AUB om, at tildelte penge faktisk er brugt.  

- Midler tildeles nye indsatser, ikke til drift, lokaler og udstyr.  

- Resultater fra de projekter der finansieres, skal komme andre skoler til gode. Der ses positivt på projekter, der 

arbejder med vidensdeling.  

- EVU har lavet en evaluering af processen for 2021, hvor en konklusion er, at der fremadrettet vil ændres fokus 

fra projekttænkning til strategisk forankring. I og med konceptet fra 2022 er ændret til, at der kan indgås fler-

årige samarbejder med skolerne, har EVU ændret strategi, så det fremover skal være mindre puljetænkning.  

- Der vil være løbende dialog med skolerne, hvor skolerne til enhver tid kan henvende sig, hvis de har projekter 

inden for den overordnede strategiske ramme. En løbende ansøgningsproces medfører, at sagsbehandlingsbyr-

den fordeles over en længere periode. EVU vil i 2022 selv ud og afsøge mulighederne på de enkelte skoler om 

strategiske projekter. EVU vil afholde delegationsmøder ude på skolerne mhp. orientering om kommende pro-

jekter. 

 

EVU bemærker, at processen vedr. ansøgning om midler har været kritisabel. Processen med ansøgningsrunden 

og indstillingen til AUB har været en for besværlig og ressourcetung proces for det faglige udvalg og med for 

kort frist. EVU har indgivet høringssvar herom. EVU bemærker endvidere, at arbejdet med afrapporteringer på 

projekterne til AUB er kommet med for sen udmelding.  

 

3.3.3 Fælles drøftelse af udfordringer og muligheder i samarbejdet mellem skoler og de 

faglige udvalg  

 

Udfordringer:  

- Den administrative løsning om udbetaling af midler bør gøres nemmere for skolerne. 

 

Opfordringer/ønsker:  

- Den administrative løsning om udbetaling af midler bør gøres nemmere for skolerne. 

- Skolerne ønsker, at de faglige udvalg generelt får mere fokus på at finde lærepladser - det er ikke 

nok med fokus på rekruttering. Skolerne skal også være klar, hvis der kommer lavkonjunktur og her 

har de behov for støtte fra de faglige udvalg.  

- Erfa-gruppens medlemmer har en bekymring om, at alle penge ender hos faglige udvalg, og at der 

laves de samme indsatser på skoler og i faglige udvalg. Tydeligere rammer herom i bekendtgørelsen 

ville afhjælpe problematikken. Jesper Rønnow bemærker, at det er et fagligt udvalgs område at 

brande uddannelserne, men at det lærepladsopsøgende arbejde bør høre til ude på skolerne og ikke 

i de faglige udvalg. EVU har, ift. puljens formål, hidtil haft mere fokus på parametrene digitalisering 

og kvalitet end det lærepladsopsøgende arbejde.  

- Erfa-gruppen bemærker, at der med projekterne skal skabes resultater (og effekter), og at erfaringer 

og viden om disse resultater bør deles med de øvrige skoler, jf. også tidligere pointe om øget samar-

bejde om at skabe ny viden.  

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2499#idbae8b3d4-7462-467f-b248-c73abd7678dc
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(Gode) erfaringer:  

- EVU bemærker, at de har fået den erfaring fra 2021, at det er vigtigt med en fortløbende dialog med 

skolerne (dvs. mellem sekretariat, skoler og evt. faglige udvalg), så der ikke spildes kræfter fra sko-

lerne på at skrive ansøgninger, der ikke bliver til noget. Det handler fx om at EVU tager til møder på 

skolerne om eventuelle projekter og at ansøgningen er afstemt med relevante faglige udvalg.  

- EVU bemærker også, at en erfaring fra udmøntning af midler i 2021 er, at ansøgerne ikke skal tænke 

for småt ift. projekter. Flere fra erfa-gruppen bemærker hertil, at det er en læring fra første runde, at 

man grundet ansøgningsprocessen kun vil indsende ansøgninger af en anseelige størrelse fx mindst 

500.000 kr.  

- For skolerne er det vigtigt med maksimal gennemsigtighed fra de faglige udvalg om, hvad det er for 

nogle kriterier, der udløser midler. Det kunne fx være objektive kriterier udstedt af de faglige udvalg. 

- Roskilde Tekniske Skole fortæller, at de deltager i tre trepartsnetværk, hhv. Netværk i Sjællandsregio-

nen (kontakt: hmm@rts.dk), Landsdækkende netværk faciliteret af CompanYoung og CraftNation 

netværk (med Roskilde Tekniske Skole, Herningsholm, Syddansk Erhvervsskole og TECHCOLLEGE). I 

disse netværk deles viden mellem skoler om omlægninger som følge af trepartsaftalen.   

 

3.4 Erfaringer med udsatte (unge) (møde 5)  

3.4.1 Introduktion til tema  
Temaet handler om udsatte unge elever og har også været indeholdt i tidligere erfa-møder. I erfa-gruppen er 

det tidligere blevet drøftet, at økonomiske incitamenter i trepartsaftalen fsva. optaget af udsatte unge ikke er 

hensigtsmæssigt, idet skolerne belønnes økonomisk for antallet af indgåede uddannelsesaftaler. Denne 

gruppe elever kan – af mange forskellige årsager - være særligt udfordret ift. at opnå netop en uddannelses-

aftale.  

3.4.2 Oplæg til inspiration  

Oplæg fra Anne Yde Hansen, SOSU Nykøbing Falster om udsatte (unge)   

 

 

mailto:hmm@rts.dk
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Oplæg fra Pernille Dyremose Nielsen fra Tradium om udsatte (unge)   
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3.4.3 Fælles drøftelse af gode erfaringer og udfordringer med udsatte (unge) 
 

Udfordringer:  

- Der er et markant fravær af de unge voksne på uddannelserne – de er i beskæftigelse i dag. Dem der fak-

tisk optages fra denne aldersgruppe, har mange udfordringer (obs. ikke en udløber af trepartsaftalen).  

- Hvis eleverne har de formelle kvalifikationer, så optages de i langt de fleste tilfælde. Men der kan være 

nogle elever, hvor skoler mener, de skal noget før, fx i ufaglært arbejde eller elever, som mangler sprog-

lige kompetencer, som skolerne gerne vil vejlede til GF+. Skolerne oplever, at det kan være svært at vej-

lede elever til forberedende tilbud, hvis eleven opfylder kravene og bare gerne vil i gang.  

- Tidligere aftaleindgåelse kan stresse især de sårbare elever. Eleverne oplever, de skal nå meget, hurtigt. 

Flere skoler oplever de mister elever, fordi det skal gå så hurtigt. Denne problematik dokumenteres af 

forskningsprojektet ”Os i branchen” (Rockwool Fonden). Skyldes at GF2-elever ikke er afklarede til at 

finde en læreplads. Det er GF1-elever i højere grad.  

- Der er en oplevelse af, at der på en normalfordelt kurve inden for de seneste få år, er kommet flere ele-

ver, som har det svært, færre elever i ”midterkategorien” og samme mængde som kan klare sig fuldstæn-

digt selv. Konsekvensen bliver, at der kan skabes nye overliggere for, hvad man som elev oplever man 

bør lære. De elever der har det sværest, har samtidigt færre elever fra ”midterkategorien” at spejle sig i. 

Det har også betydning for inklusion, når elevgruppen polariseres.  

- Der er mange udsatte i Danmark, og mange af dem ville profitere af at komme på en erhvervsskole. De 

skal have muligheden, hvis de opfylder kravene for optag. 

 

3.5 Risikobaseret tilsyn med indfrielse af måltal (ekstra indlagte møder)  
 

Der blev efter aftale med erfa-gruppen afholdt to ekstra møder vedr. risikobaseret tilsyn med indfrielse måltal. 

STUK ønskede erfa-gruppens inputs til den konkrete udvikling af tilsynet.  

3.5.1 Introduktion til tema 
På første møde blev den foreløbige skitse til screeningsmodel for risikobaseret tilsyn med indfrielse af måltal 

gennemfået og drøftet.  

 

På andet møde blev opgørelsesmetode og tidsplan for måltal om aftaleindgåelse under grundforløbets 2. del 

gennemgået af STIL. Dernæst var der fokus på risikobaseret tilsyn med indfrielse af måltal, herunder fokusområ-

der ved tilsynsbesøg.  

3.5.2 Fælles drøftelse af screeningsmodel og fokusområder   

Erfa-gruppen havde følgende kommentarer til udviklingen af risikobaseret tilsyn med indfrielse af måltal: 
- Det bliver vigtigt med af gode indsatser udviklet i samarbejde mellem institutioner og faglige udvalg.  

- Der kommer til at være et øget fokus fra skolen på at understøtte eleverne og systematisk følge op 

herpå samt systematisere og forankre det lærepladsopsøgende arbejde i hele uddannelsen (fra GF1 

til GF2), herunder at formulere årshjul, rolleafklaring, interne måltal og opgavebeskrivelser for hver 

enkel uddannelse. 

- Lærepladsen.dk kan med fordel kan være omdrejningspunktet for arbejdet med den lærepladsopsø-

gende indsats i både organisationen, i klassen og over for virksomhederne. 

- Udtages en skole til tilsyn er det en stor arbejdsbyrde for den enkelte skole, at udarbejde redegørel-

ser. STUK bør indlede dialog mellem den enkelte skole og STUK inden skolerne skal lave tilsynsud-

redninger.  

https://osibranchen.dk/
https://www.uvm.dk/trepart/trepart-om-flere-laerepladser-og-entydigt-ansvar/nationale-maalsaetninger-for-indgaaelse-af-uddannelsesaftaler
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4 Bilag 1: Kommissorium  

Kommissorium for erfa-gruppe med skolelederforeningerne om 

implementering af Trepartsaftalen om flere lærepladser 

 

Baggrund 

Som led i implementeringen af Trepartsaftale om flere lærepladser og 

entydigt ansvar opretter STUK og skolelederforeningerne en erfagruppe. 

 

Formål 

Erfa-gruppen skal gennem dialog understøtte videndeling og opsamling 

på skolernes erfaringer med implementering af trepartsaftalen. 

 

Opgaver 

Erfa-gruppen skal drøfte skolernes erfaringer og udfordringer med at 

implementere trepartsaftalens initiativer. Drøftelserne kan bidrage til at 

målrette skolernes del af implementeringsopgaven, og til løbende håndtering 

af de udfordringer, der opstår under vejs. Drøftelserne kan omfatte 

ideer til understøttelse af implementeringsopgaverne og erfaringsudveksling 

mellem skolerne samt løbende udbredelse af gode erfaringer. 

 

Tidsplan 

Det første møde holdes primo september. Som udgangspunkt holdes 

der et møde pr. kvartal. Møderne holdes som Skype-møder. Efter behov 

kan der aftales yderligere møder. 

 

Sammensætning 

Erfa-gruppen sammensættes af op til 10 deltagere, der udpeges af: 

 Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier – Lederne 

 Danske SOSU-skoler 

 Danske Landbrugsskoler 

 

STUK fungerer som sekretariat og udarbejder en kort opsamling på møderne.  
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