
Side 1 af 10

-

Center for Institutionsdrift og Administration 

Oktober 2020 

Sagsnr.: 20/18156 

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt institutioner for almengymnasiale uddannelser og al

men voksenuddannelse som udbyder erhvervsgymnasial uddannelse 

Vejledning om tilsyn med institutionernes administration af det fleksible klasseloft 

for skolåret 2020/21 

Indholdsfortegnelse 
Indledning ............................................................................................................................................... 2

Formålet med tilsynet .............................................................................................................................. 2

Hvem er omfattet af tilsynet .................................................................................................................... 2

Hvordan foregår tilsynet .......................................................................................................................... 2

Hvad fører tilsynet til ............................................................................................................................... 2

Redegørelse for fravigelse af tilskudsbetingelsen ...................................................................................... 3

Frist for indsendelse af redegørelse .................................................................................................................... 3

Korrekt dokumentation for fravigelse af tilskudsbetingelsen ............................................................................. 3

Bilag - Tjekliste for dokumentation, jf. afsnit 17.1.2 i IEU-instruksen .......................................................... 4

Fravigelse begrundet i forholdene ved uddannelsesforløbets start ................................................................. 4

§ 25 (transporttid) ............................................................................................................................................... 4

Fravigelse under uddannelsesforløbet .............................................................................................................. 5

§ 26, stk. 1, nr. 1 (transporttid) ........................................................................................................................... 5

§ 26, stk. 1, nr. 2 (tilflytter) .................................................................................................................................. 6

§ 26, stk. 1, nr. 3 (udvekslingselev)...................................................................................................................... 6

§ 26, stk. 1, nr. 4 (udlandsophold) ....................................................................................................................... 7

§ 26, stk. 1, nr. 5 (orlov) ....................................................................................................................................... 7

§ 26, stk. 1, nr. 6 (omgænger) ............................................................................................................................. 8

§ 26, stk. 1, nr. 7 (bortvisning) ............................................................................................................................. 8

§ 26, stk. 1, nr. 8 (omvælger)............................................................................................................................... 9

Særlig individuel tilrettelæggelse ..................................................................................................................... 10

§ 27 .................................................................................................................................................................... 10



uli 2018

Side 2 af 10 
Vejledning om tilsyn med institutionernes administration af det fleksible klasseloft

-

-

-

-

-

-

-

-

Indledning 
Formålet med vejledningen er at understøtte en fornuftig og hensigtsmæssig tilrettelæggelse af den lo

kale administration i forbindelse med tilsynet med det fleksible klasseloft. 

Tjekliste for dokumentationskravene for de enkelte bestemmelser om fravigelse af tilskudsbetingelsen 

er vedlagt som bilag. Tjeklisten skal sikre at institutioner, der er omfattet af tilsynet, ved indsendelse af 

redegørelse og dokumentation sender det rigtige materiale.  

Formålet med tilsynet 
Formålet med styrelsens tilsyn er, at undersøge om institutionerne har administreret det fleksible klas

seloft i overensstemmelse med reglerne herom i IEU-tilskudsbekendtgørelsen og i henhold til de nær

mere retningslinjer i IEU-tilskudsinstruksen. 

• IEU-tilskudsbekendtgørelsen hentes på Retsinformations hjemmeside (retsinformation.dk)

• IEU-instruksen hentes på Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk/institutioner og drift)

Hvem er omfattet af tilsynet 
Tilsynet omfatter alle institutioner, som på en eller flere af de gymnasiale fuldtidsuddannelser, der ud

bydes i skoleåret 2020/21, har opgjort den gennemsnitlige klassekvotient på 1. klassetrin (1. g) til over 

28,0. 

Hvis institutionens gennemsnitlige klassekvotienter for 1. klassetrin for skoleåret 2020/21 er over 

28,0, skal der indsendes en redegørelse for fravigelse af tilskudsbetingelsen med tilhørende dokumen-

tation.  

For at kunne bruge reglerne om fravigelsen af tilskudsbetingelsen, skal dokumentationen udarbejdes 

efter reglerne i IEU-instruksen, jf. afsnit 17.1.2. 

Det er institutionens ansvar at sikre, at dokumentationskravene er opfyldt, inden materialet fremsen

des til styrelsen. 

Institutionens redegørelse skal være udarbejdet efter ministeriets skabelonen. Skabelonen hentes på 
Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside (uvm.dk/institutioner og drift). 

Institutioner med en klassekvotient på eller under 28,0 på 1. klassetrin er ikke omfattet af tilsynet. 

Hvordan foregår tilsynet 
Når institutionernes redegørelser og dokumentation er modtaget, gennemgår styrelsen materialet for 

hver enkelt institution. 

Styrelsen foretager en vurdering af, om institutionens dokumentation for fravigelse af tilskudsbetingel

sen er i overensstemmelse med kravene i IEU-instruksen og om institutionen har dokumenteret, at fra

vigelsen af tilskudsbetingelsen er i overensstemmelse med reglerne i tilskudsbekendtgørelsen. 

Hvad fører tilsynet til 
• Hvis gennemgangen af institutionens redegørelse og dokumentation fører til en vurdering af, at 

institutionen har fraveget tilskudsbetingelsen i overensstemmelse med reglerne, vil institutio

nen få besked om, at tilsynet er afsluttet uden bemærkninger. 

• Hvis gennemgangen af institutionens redegørelse og dokumentation fører til en vurdering af, at 

institutionen ikke har dokumenteret at fravigelsen af tilskudsbetingelsen er i overensstemmelse 

http://uvm.dk/institutioner og drift
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175661
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/tilskud-til-institutioner/tilskud-til-erhvervsuddannelser
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med reglerne, vil institutionen modtage en partshøringsskrivelse om en påtænkt tilskudsafskæ

ring. 

Redegørelse for fravigelse af tilskudsbetingelsen 
Det er vigtigt, at alle punkter i redegørelsen er udfyldt omhyggeligt, og at institutionens dokumentation 

for fravigelsen af tilskudsbetingelsen lever op til de krav, der er beskrevet i IEU-instruksen. 

Frist for indsendelse af redegørelse 
Ledelses- og revisorerklæring til opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient for første klassetrin af 

de gymnasiale fultidsuddannelser samt redegørelse for fravigelse af tilskudsbetingelsen og dokumenta

tion skal indsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Center for Institutionsdrift og Administra

tion senest d. 16. december 2020. E-mail: Klasseloftet@stukuvm.dk

Korrekt dokumentation for fravigelse af tilskudsbetingelsen  
• I IEU-instruksen fremgår dokumentationskravene for, at en fravigelse af tilskudsbetingelsen er i 

overensstemmelse med reglerne. 

• Der er for hver fravigelsesmulighed fastsat, hvordan institutionen skal dokumentere, at en fravi

gelse er i overensstemmelse med reglerne i tilskudsbekendtgørelsen.  

• Ved fravigelse af tilskudsbetingelsen skal institutionens redegørelse være vedlagt nøjagtig den do

kumentation, der er beskrevet i IEU-instruksen for den pågældende fravigelsesmulighed. 

• Der skal ikke indsendes anden dokumentation for en bestemt fravigelse, end den, der er beskrevet 

i IEU-instruksen. Endvidere, skal det så hvidt muligt undgås, at der indsendes irrelevant eller per

sonfølsom dokumentation. 

• For fravigelsesmuligheder, hvor der er fastsat mere end ét dokumentationskrav, skal alle doku

mentationskravene være opfyldt. 

mailto:Klasseloftet@stukuvm.dk
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Bilag - Tjekliste for dokumentation, jf. afsnit 17.1.2 i IEU-instruksen 

Fravigelse begrundet i forholdene ved uddannelsesforløbets start 

IEU-tilskudsbekendtgørelsen IEU-tilskudsinstruksen, afsnit 17.1.2: 

§ 25 (transporttid) 

§ 25. En institution, som er omfattet af 

bekendtgørelsens bilag 2, kan fravige § 

15 b, stk. 1 og 2, i lov om institutioner for 

erhvervsrettet uddannelse og § 39 a, stk. 

1, i lov om uddannelserne til højere han

delseksamen (hhx) og højere teknisk ek

samen (htx) af hensyn til en elev i lokal

området, der er optaget på første klasse

trin, hvis eleven vil få en transporttid på 

mere end 5 kvarter til det nærmeste al

ternative udbudssted af den pågældende 

uddannelse, som eleven ønsker optagelse 

på. En institution, der har en afdeling, 

som er omfattet af bekendtgørelsens bi

lag 2, kan på tilsvarende måde som efter 

1. pkt. fravige § 15 b, stk. 1 og 2, i lov om 

institutioner for erhvervsrettet uddan-

nelse og § 39 a, stk. 1, i lov om uddannel

serne til højere handelseksamen (hhx) og 

højere teknisk eksamen (htx) for den på

gældende afdeling, jf. § 22, stk. 1, 3. pkt. 

Stk. 2. Transporttiden opgøres som 

transporttiden mellem elevens bopæl 

(folkeregisteradresse) og uddannelses

stedet med offentlige transportmidler 

ifølge www.rejseplanen.dk eller lignende 

systemer. Det nærmeste alternative ud

budssted skal være en institution omfat

tet af lov om institutioner for almengym

nasiale uddannelser og almen voksenud

dannelse m.v. eller lov om institutioner 

for erhvervsrettet uddannelse. 

Det er en betingelse for anvendelse af 

denne fravigelsesmulighed, at institutio

nen, eller den pågældende afdeling af in

stitutionen, er optaget på bilag 2 til be

kendtgørelsen. 

Dokumentationskrav 

Som dokumentation for at en fravigelse 

efter § 25 er berettiget, skal institutionen 

for hver elev, som omfattes af fravigelsen, 

i www.rejseplanen.dk, eller et lignende 

system, foretage en beregning af trans

porttiden fra elevens folkeregister

adresse til det nærmeste alternative 

udbudssted til den optagende institu

tion.  

Beregningerne skal udskrives og vedlæg

ges redegørelsen. 

http://www.rejseplanen.dk
http://www.rejseplanen.dk
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Fravigelse under uddannelsesforløbet 

IEU-tilskudsbekendtgørelsen: IEU-tilskudsinstruksen, afsnit 17.1.2: 

§ 26, stk. 1, nr. 1 
(transporttid) § 26. En institution kan under uddannelsesforlø

bet fravige § 15 b, stk. 1 og 2, i lov om institutioner 

for erhvervsrettet uddannelse og § 39 a, stk. 1, i 

lov om uddannelserne til højere handelseksamen 

(hhx) og højere teknisk eksamen (htx) af hensyn 

til optagelse af en elev, der opfylder følgende be

tingelse: 

1) Eleven eller kursisten flytter under sin gymna
siale uddannelse til landsdelen, og eleven eller 
kursisten vil få en transporttid på mere end 5 
kvarter til det nærmeste alternative udbudssted af 
den pågældende uddannelse, som eleven eller 
kursisten ønsker optagelse på. Transporttiden op
gøres som transporttiden mellem elevens eller 
kursistens bopæl (folkeregisteradresse) og uddan
nelsesstedet med offentlige transportmidler ifølge 
www.rejseplanen.dk eller lignende systemer. Det 
nærmeste alternative udbudssted skal være en in
stitution omfattet af lov om institutioner for al
mengymnasiale uddannelser eller almen voksen
uddannelse m.v. eller lov om institutioner for er
hvervsrettet uddannelse. 

For fravigelse efter bestemmelsen i § 26, 

nr. 1, gælder, at uddannelsesforløbets 

start defineres som første undervisnings

dag på første klassetrin. 

Fravigelse i henhold til bestemmelsen i § 

26, nr. 1, kan således alene ske som følge 

af forhold, som er indtruffet på 1. under

visningsdag på første klassetrin eller se

nere. 

Ad § 26, stk. 1, nr. 1 

Det er en betingelse for anvendelse af 

denne fravigelsesmulighed, at eleven eller 

kursisten har påbegyndt sin gymnasiale 

uddannelse på en anden institution. 

Dokumentationskrav 

1. Kopi af optagelsesbrevet fra den an

den institution. Bemærk! Hvis skiftet 

sker efter start på studieretning, skal 

der endvidere foreligge oplysninger 

om den ønskede studieretning/reali

serede studieretning. 

2. Kopi af optagelsesbrev fra institutio

nen med angivelse af studieretning. 

3. Udskrift fra www.rejseplanen.dk, el

ler et lignende system, af transportti

den fra elevens eller kursistens bo

pæl (folkeregisteradresse) i lands

delen til såvel den optagende insti

tution som til det nærmeste alter

nativ til denne. 

http://www.rejseplanen.dk
http://www.rejseplanen.dk
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§ 26, stk. 1, nr. 2 
(tilflytter) 

2) Eleven eller kursisten flytter un
der sin gymnasiale uddannelse til 
landsdelen, og eleven eller kursisten 
har en særlig studieretning, hvor det 
i tilflytterområdet alene er institutio
nen, der udbyder tilsvarende fag. 

For fravigelse efter bestemmelsen i § 26, nr. 2, gæl

der, at uddannelsesforløbets start defineres som 

første undervisningsdag på første klassetrin. 

Fravigelse i henhold til bestemmelsen i § 26, nr. 2, 

kan således alene ske som følge af forhold, som er 

indtruffet på 1. undervisningsdag på første klasse

trin eller senere. 

Ad § 26, stk. 1, nr. 2 

Det er en betingelse for anvendelse af denne fravi

gelsesmulighed, at eleven har påbegyndt sin gymna

siale uddannelse på en anden institution. 

Dokumentationskrav 

1. Kopi af optagelsesbrevet fra den anden institu

tion. 

2. Kopi af optagelsesbrev fra institutionen. 

3. Dokumentation for, at den særlige studieret

ning alene udbydes af institutionen i den pågæl

dende landsdel. 

Bemærk! Pre-IB ikke er en studieretning. 

§ 26, stk. 1, nr. 3 
(udvekslingselev) 

3) Eleven eller kursisten optages 
midlertidigt på institutionen som led 
i et udvekslingsophold fra udlandet, 
og særlige grunde taler for, at eleven 
eller kursisten skal gå på institutio
nen, fx at vedkommende har bopæl 
hos en elev eller kursist, der allerede 
går på institutionen.  

For fravigelse efter bestemmelsen i § 26, nr. 3, gæl

der, at uddannelsesforløbets start defineres som 

første undervisningsdag på første klassetrin. 

Fravigelse i henhold til bestemmelsen i § 26, nr. 3, 

kan således alene ske som følge af forhold, som er 

indtruffet på 1. undervisningsdag på første klasse

trin eller senere. 

Ad § 26, stk. 1, nr. 3 

Det er en betingelse for anvendelses af denne fravi

gelsesmulighed, at der i det enkelte tilfælde forelig

ger en særlig grund til, at eleven skal gå på instituti

onen. 

Med terminologien ”optages midlertidigt” forstås 

optagelse for en periode med en varighed på 1- 2 

semestre. 

Dokumentationskrav 

1. Kopi af den daterede aftale om udvekslingsop

hold med angivelse af varigheden. 

2. Beskrivelse af de særlige forhold, som efter in

stitutionens opfattelse begrunder, at eleven skal 

gå på institutionen. 
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§ 26, stk. 1, nr. 4 (udlands
ophold) 
Fravigelsen omfatter kun ele
ver, som er påbegyndt sit ud
dannelsesforløb på institutio
nen. Hvis en elev udsætter sit 
uddannelsesforløb for at tage 
på udvekslingsophold i udlan
det før skolestart og instituti
onen reserverer en plads til 
eleven til næste skoleår, er 
eleven ikke omfattet af fravi
gelsesmuligheden.  

4) Eleven eller kursisten 
vender tilbage til instituti
onen efter at have været på 
udvekslingsophold i udlan
det i minimum et halvt år 
og har søgt om orlov fra in
stitutionen i udvekslings
perioden. 

For fravigelse efter bestemmelsen i § 26, nr. 4, gæl

der, at uddannelsesforløbets start defineres som 

første undervisningsdag på første klassetrin. 

Fravigelse i henhold til bestemmelsen i § 26, nr. 4, 

kan således alene ske som følge af forhold, som er 

indtruffet på 1. undervisningsdag på første klasse

trin eller senere. 

Ad § 26, stk. 1, nr. 4 

Dokumentationskrav 

1. Kopi af institutionens daterede bevilling af or

lov til eleven. 

2. Dokumentation for udvekslingsopholdet i ud

landet. 

§ 26, stk. 1, nr. 5 
(orlov) 

5) Eleven eller kursisten har i hen
hold til optagelsesbekendtgørelsen 
indgået en forudgående aftale med 
institutionens leder om orlov fra ud
dannelsen på op til ét år. 

For fravigelse efter bestemmelsen i § 26, nr. 5, gæl

der, at uddannelsesforløbets start defineres som 

første undervisningsdag på første klassetrin. 

Fravigelse i henhold til bestemmelsen i § 26, nr. 5, 

kan således alene ske som følge af forhold, som er 

indtruffet på 1. undervisningsdag på første klasse

trin eller senere. 

Ad § 26, stk. 1, nr. 5 

Denne fravigelsesmulighed kan alene anvendes for 

elever, som har opnået orlov efter § 14, stk. 2, i be

kendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddan

nelser: 

”§ 14. En elev/kursist, som har gennemført 1. eller 2. 

skoleår, og som efter aftale med institutionens leder, 

jf. stk. 2, kan have op til ét års fravær fra undervisnin

gen, har efter endt fravær krav på at fortsætte på den 

samme uddannelse. Medmindre særlige forhold fore

ligger, har vedkommende krav på at fortsætte på den 

samme institution. 

Stk. 2. Institutionens leder kan indgå en forudgående 

aftale med eleven/kursisten om fravær fra under-vis

ningen, hvis vedkommende skal på barsel, på privat 

studieophold i udlandet eller har tilsvarende grunde 

til sit fravær.” 

Dokumentationskrav 

1. Kopi af institutionens daterede bevilling af or

lov til eleven. 

2. Dokumentation for, at eleven ved bevillingen af 

orlov, havde gennemført 1 eller 2. skoleår. 
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§ 26, stk. 1, nr. 6 
(omgænger) 

Fravigelsen omfat
ter kun elever, som 
er i gang med en 
uddannelse på in-
stitutionen og det 
er institutionslede
ren, der vurderer, 
at eleven skal gå 
klassetrinnet om. 
Det omfatter ikke 
elever, som vender 
tilbage efter de 
selv har valgt at af
bryde uddannelsen 
på institutionen.  

6) Eleven eller kursisten skal gå klas
setrinnet på uddannelsen om, og in
stitutionen vurderer, at det væsent
ligt vil forbedre elevens eller kursi
stens muligheder for at gennemføre 
uddannelsen, eventuelt i forening 
med en særlig indsats over for eleven 
eller kursisten, at det sker på institu
tionen. 

For fravigelse efter bestemmelsen i § 26, nr. 6, gæl

der, at uddannelsesforløbets start defineres som 

første undervisningsdag på første klassetrin. 

Fravigelse i henhold til bestemmelsen i § 26, nr. 6, 

kan således alene ske som følge af forhold, som er 

indtruffet på 1. undervisningsdag på første klasse

trin eller senere. 

Ad § 26, stk. 1, nr. 6 

Denne fravigelsesmulighed omfatter kun elever, 

som skal gå et klassetrin på den igangværende insti

tution om. Fravigelsesmuligheden omfatter ikke ele

ver, som vælger at påbegynde en anden gymnasial 

uddannelse på institutionen (jf. nedenfor om § 26, 

nr. 8). 

Dokumentationskrav 

1. En udskrift fra institutionens studieadministra

tive system, som viser, at eleven skal gå klasse

trinnet om. 

2. Institutionslederens daterede skriftlige vurde

ring af, at det væsentligt vil forbedre elevens 

muligheder for at gennemføre uddannelsen, 

eventuelt i forening med en særlig indsats over 

for eleven, at det sker på institutionen. 

§ 26, stk. 1, nr. 7 
(bortvisning) 

7) Eleven eller kursisten optages på 
institutionen efter at være blevet 
bortvist fra en anden institution midt 
i et skoleår på grund af overtrædelse 
af studie- og ordensreglerne, og ele
ven eller kursisten opfylder betingel
sen i nr. 1, dog således at den institu
tion, eleven er bortvist fra, ikke ind
går blandt de mulige alternative ud
budssteder. 

or fravigelse efter bestemmelsen i § 26, nr. 7, gæl

der, at uddannelsesforløbets start defineres som 

første undervisningsdag på første klassetrin. 

Fravigelse i henhold til bestemmelsen i § 26, nr. 7, 

kan således alene ske som følge af forhold, som er 

indtruffet på 1. undervisningsdag på første klasse

trin eller senere. 

Ad § 26, stk. 1, nr. 7 

Det er en betingelse for anvendelse af denne fravi

gelsesmulighed, at eleven eller kursisten vil få en 

transporttid på mere end 5 kvarter til det nærmeste 

alternative udbudssted af den pågældende uddan

nelse (fraregnet den bortvisende institution). 

Dokumentationskrav 

1. Kopi af bortvisningen fra den anden institution. 

2. En udskrift fra institutionens studieadministra

tive system, som viser dato for optagelse af ele

ven. 

3. Udskrift fra www.rejseplanen.dk, eller et lig

nende system, af transporttiden fra elevens el

ler kursistens bopæl (folkeregisteradresse) til 

såvel den optagende institution som til det nær

meste alternativ til denne. 

http://www.rejseplanen.dk
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§ 26, stk. 1, nr. 8 
(omvælger) 

8) Eleven eller kursisten på en gym
nasial fuldtidsuddannelse, jf. be
kendtgørelsens § 22, stk. 2, og § 8, 
stk. 2, i bekendtgørelse om tilskud 
m.v. til institutioner for almengym
nasiale uddannelser og almen vok
senuddannelse, vælger at påbegynde 
en anden gymnasial fuldtidsuddan
nelse på samme institution, og insti
tutionen vurderer, at det væsentligt 
vil forbedre elevens eller kursistens 
mulighed for at gennemføre uddan
nelsen. 

For fravigelse efter bestemmelsen i § 26, nr. 8, gæl

der, at uddannelsesforløbets start defineres som 

første undervisningsdag på første klassetrin. 

Fravigelse i henhold til bestemmelsen i § 26, nr. 8, 

kan således alene ske som følge af forhold, som er 

indtruffet på 1. undervisningsdag på første klasse

trin eller senere. 

Ad § 26, stk. 1, nr. 8 

Denne fravigelsesmulighed omfatter elever, som 

vælger at påbegynde en anden gymnasial fuldtids

uddannelse på institutionen. Fravigelsesmuligheden 

kan omfatte omvalg mellem stx, hhx, htx og hf, så

fremt institutionen udbyder disse uddannelser. 

Fravigelsesmuligheden omfatter ikke elever, som 

skal gå et klassetrin på den igangværende uddan

nelse om (jf. ovenfor om § 26, nr. 6). 

Dokumentationskrav 

1. En udskrift fra institutionens studieadministra

tive system, som med datering viser, at eleven 

er blevet optaget på en anden gymnasial fuld

tidsuddannelse, end den eleven startede på. 

2. Institutionslederens daterede skriftlige vurde

ring af, at det væsentligt vil forbedre elevens 

muligheder for at gennemføre uddannelsen, at 

det sker på institutionen. 
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Særlig individuel tilrettelæggelse 

IEU-tilskudsbekendtgørelsen IEU-tilskudsinstruksen, afsnit 17.1.2: 

§ 27 § 27. En institution kan fravige 

§ 15 b, stk. 1 og 2, i lov om in

stitutioner for erhvervsrettet 

uddannelse og § 39 a, stk. 1, i 

lov om uddannelserne til hø

jere handelseksamen (hhx) og 

højere teknisk eksamen (htx), 

for en elev, der ikke indgår i en 

klasse omfattet af § 22, stk. 4, 

nr. 1, hvis eleven har behov for 

en særlig individuel tilrettelæg

gelse på grund af handicap, 

sygdom, eliteidrætsudøvelse, 

musikalsk grundkursus eller 

lignende, jf. § 40, stk. 2, § 41, 

stk. 2, og § 46 i lov om uddan

nelserne til højere handelsek

samen (hhx) og højere teknisk 

eksamen (htx), men deltager i 

en klasses undervisning, jf. § 

22, stk. 3. 

Denne fravigelsesmulighed omfatter elever, hvis 

3-årige forløb individuelt er tilrettelagt over 4 år, 

fordi eleven: 

- på grund af handicap er forhindret i at følge 

undervisningen på normal vis, eller  

- på grund af alvorlig sygdom eller tilsvarende i 

længere tid er forhindret i at deltage i under

visningen på normal vis, eller  

- er eliteidrætsudøver, som ud over de sædvan

lige optagelsesbetingelser til hhx og htx opfyl

der idrætslige kriterier, opstillet af Institutio

nen til Fremme af Dansk Eliteidræt (Team 

Danmark), eller  

- er optaget på Musikalsk Grundkursus (MGK) 

eller tilsvarende kursus i billedkunst,  

- og som ikke indgår i en klasse, oprettet for ele

ver eller kursister med behov for en særlig in

dividuel tilrettelæggelse. 

Dokumentationskrav 

1. En udskrift fra institutionens studieadmini

strative system, som med datering viser, at 

eleven er optaget på et forløb tilrettelagt over 

4 år, jf. § 40, stk. 2, § 41, stk. 2, og § 46 i lov 

om uddannelserne til højere handelseksamen 

(hhx) og højere teknisk eksamen (htx), men 

deltager i en klasses undervisning, jf. § 22, 

stk. 3 i IEU-tilskudsbekendtgørelsen. 
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