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Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på 
erhvervsuddannelserne 

I Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark af 9. februar 2016 mellem re-
geringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti 
indgik en række initiativer på Undervisningsministeriets område. På den 
baggrund skal der nu igangsættes en forsøgsordning om oprettelse af 
grundforløbsafdelinger i form af satellitafdelinger på erhvervsuddannel-
ser i områder med svag uddannelsesdækning. Nedenfor beskrives ram-
mer og retningslinjer for forsøget, som skolerne kan ansøge om at blive 
godkendt til at deltage i.  
 
Desuden igangsættes en forsøgsordning med tilskud til indkvartering på 
kostafdelinger under praktik i tyndt befolkede områder, jf. særskilt ud-
melding. 
 
1. Formål  
I aftaleteksten er initiativet om forsøg med grundforløbsafdelinger be-
skrevet således: 
 
’Hvis der er for langt til en erhvervsuddannelse, er der risiko for at unge 
enten flytter eller ikke får en uddannelse. Bedre mulighed for, at er-
hvervsskoler kan etablere grundforløbsafdelinger i form af satellitafdelin-
ger i områder med svag uddannelsesdækning kan mindske afstandene for 
de unge til erhvervsuddannelserne, hvilket kan styrke søgningen. Derfor 
afsættes en pulje der kan medfinansiere etableringsomkostninger til satel-
litafdelingerne som eventuelt kan placeres i tilknytning til øvrige uddan-
nelsesmiljøer i områder, hvor eleverne har forholdsvis langt til den nær-
meste erhvervsskole. Der gives mulighed for tilskud til etablering af mak-
simalt 5 satellitafdelinger over en 5-årig forsøgsperiode. I forsøgsperio-
den afdækkes potentialer og barrierer ved at etablere satellitafdelinger i 
tyndt befolkede områder.’ 
 
2. Forsøgsramme – ansøgerkreds og hvad kan der søges om 
Nedenfor beskrives de indholds-, tidsmæssige og økonomiske rammer, 
som forsøget gennemføres inden for. 
 
2.1. Ansøgerkreds samt indholds- og tidsmæssige rammer 
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Ansøgerkreds 
Forsøgsordningen henvender sig til de mindst mobile unge. Forsøget er 
derfor afgrænset til udbud af grundforløbets 1. del inden for et eller flere 
hovedområder inden for erhvervsuddannelserne.  
 
Erhvervsskoler kan ansøge om at udbyde grundforløbets 1. del på nye 
satellitafdelinger inden for ét eller flere af de hovedområder, som de i 
forvejen er godkendt til efter udbudsrunden for erhvervsuddannelser, 
som får virkning fra 1. august 2017. Godkendelserne kan ses på vores 
hjemmeside om udbudsrunden 2017.  
 
Da hovedområder fagligt set er brede, er der mulighed for, at flere er-
hvervsskoler samarbejder om en forsøgsansøgning om udbud af et eller 
flere hovedområder.  
 
Forsøgsperiode 
Forsøget med oprettelse af grundforløbsafdelinger i områder med svag 
uddannelsesdækning gennemføres i perioden oktober 2017 til december 
2022. 
 
Indholdsmæssige krav til ansøgningen 
Ansøgere skal i det vedlagte ansøgningsskema redegøre for, at udbuddet 
placeres i et område med svag uddannelsesdækning og/eller en lav andel 
af unge, som påbegynder eller gennemfører en ungdomsuddannelse.  
 
I ansøgningen skal der også redegøres for, hvordan eleverne kan overgå 
til videre uddannelse på grundforløbets 2. del.   
 
Det gælder desuden, at udbuddet eventuelt kan placeres i tilknytning til 
øvrige uddannelsesmiljøer i områder, hvor eleverne har forholdsvis langt 
til den nærmeste erhvervsskole. Hvis det er tilfældet, skal der redegøres 
for det i ansøgningen. 
 
Ansøgere skal herudover redegøre for, hvordan de vil sikre et pædago-
gisk bæredygtigt miljø med kvalitet i undervisningen. 
 
Ansøgere skal endelig redegøre for, hvordan de vil etablere samt søge at 
rekruttere elever til satellitafdelingen med henblik på optag af elever i 
august 2018 og frem til december 2022. 
 
Til sidst bemærkes det, at formålet med de nye satellitafdelinger er, at de 
skal supplere de eksisterende tilbud – ikke konkurrere med dem. 
 
Se også afsnit 6. Ansøgningsprocedure og ansøgningsskema 
 
2.2. Økonomiske rammer for tilskud 
Der blev med Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark afsat i alt 7,5 mio. 
kr. til etablering af satellitafdelinger med udbud af grundforløb i områder 
med svag uddannelsesdækning (§ 20.38.02.50 Tilskud til grundforløbsafdelin-
ger i områder med svag uddannelsesdækning). 
 

http://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/ansvar-og-aktoerer/udbud-af-erhvervsuddannelser/udbudsrunde-2017.
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Erhvervsskolerne kan søge om op til 75 pct. af finansieringen af etable-
ringsomkostninger forbundet med oprettelse af en satellitafdeling med 
grundforløbets1. del.  
 
Etableringsomkostninger kan fx være omkostninger til: 

1) Bygninger, herunder 
- Lejemål, fx depositum 
- Tilretning af lokaler, der skal anvendes til undervisning 
- Køb af udstyr til gennemførelse af grundforløbets 1. del 

på lokaliteten 
2) IT-opkobling 
3) Kommunikation, markedsføring og foranalyser 
4) Revision ifm. aflæggelse af regnskab om deltagelse 

 
Budgettet for de samlede etableringsomkostninger skal være opdelt i 
ovenstående fire kategorier og angive de forventede etableringsomkost-
ninger til gennemførelse af forsøget, jf. ansøgningsskemaet.  Tilskuds-
modtagerne kan kun foretage justeringer i budgettet efter styrelsens for-
udgående godkendelse. 

3. Udvælgelse  
Ved udvælgelsen af de erhvervsskoler, der skal være med i forsøget, læg-
ger styrelsen vægt på den faglige kvalitet i ansøgningerne. Desuden læg-
ger vi vægt på, at der opnås en geografisk spredning af forsøgene. 
 
Styrelsen udvælger maksimalt fem satellitafdelinger, jf. den politiske afta-
le. 
 
4. Retningslinjer for deltagelse i forsøget  
Undervisning 
Deltagende erhvervsskoler skal leve op til reglerne i lov om erhvervsud-
dannelser og tilhørende bekendtgørelser m.v., som gælder for udbud af 
hovedområder og gennemførelse af grundforløbets 1. del. Med forsøget 
dispenseres der altså ikke fra gældende regler. 
 
Det første optag af elever indenfor forsøgsordningen kan ske i august 
2018, idet erhvervsskolerne dermed kan tage afsæt i de normale proces-
ser for vejledning og optagelse af elever samt indberetning af udbud af 
grundforløbets 1. del i optagelse.dk. De sidste elever kan optages i august 
2022 med afslutning inden udgangen af året. 
 
Det er frivilligt for de deltagende erhvervsskoler, om de vil informere 
elever og deres forældre om, at udbuddet af grundforløbets 1. del sker 
som led i et forsøg. Begrundelsen er, at undervisningen, som nævnt 
ovenfor, skal overholde gældende regler, hvorfor eleverne ikke bør være 
stillet anderledes end andre elever, bortset fra at eleverne får lettere ad-
gang til et uddannelsestilbud. 
 
Udbetaling af tilskud til etablering af grundforløbssatellit 
Midlerne udbetales af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Hele etab-
leringstilskuddet udbetales til erhvervsskolen i umiddelbar forlængelse af 
udmelding af endelige godkendelser. 
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Bevilgede midler kan kræves tilbagebetalt, hvis de ikke anvendes til for-
målet samt hvis medfinansieringskravet ikke er opfyldt. 
 
Regnskab og revision 
Erhvervsskolen skal årligt udarbejde et regnskab over forbruget i kalen-
deråret. Regnskabet skal opstilles i overensstemmelse med den skabelon 
over udgiftsarter, som fremgår af ansøgningsskemaet.  

Erhvervsskolens leder skal afgive en ledelseserklæring på regnskabet om, 
at regnskabet er rigtigt og udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgi-
vers retningslinjer.  
  
Erhvervsskolens uafhængige revisor skal afgive en erklæring på regnska-
bet om, hvorvidt anvendelsen af de modtagne tilskud efter revisors op-
fattelse i alle væsentlige henseender er rigtigt og udarbejdet i overens-
stemmelse med tilskudsgivers retningslinjer.  
 
Øvrige administrative rammer 

Da fuldtidsaktivitet på eud, jf. IEU-instruksen 16.1., skal indberettes på 

afdelingsniveau, skal det i forbindelse med tildelingen af midler sikres, at 

de deltagende erhvervsskoler opretter satellitafdelingerne i institutionsre-

gistret og indberetter den tilskudsberettigede aktivitet på det tildelte afde-

lingsnummer. Styrelsen vil give yderligere information om udbetaling af 

tilskud, regnskab og revision samt øvrige administrative rammer i god-

kendelsesbrevet. 
 
Hvis en deltagelse erhvervsskole ikke overholder forsøgets rammer, kan 
styrelsen tilbagekalde forsøgsgodkendelsen. 
 
5. Evaluering og løbende erfaringsudveksling 
Effekten af forsøget skal blandt andet måles ved en opgørelse af antallet 
af årselever på de satellitafdelinger, som er en del af forsøgsordningen. 
 
Derudover skal de erhvervsskoler, som godkendes til at deltage i forsø-
get, deltage i en ekstern evaluering af forsøget. Evalueringens indhold vil 
blive fastlagt i samarbejde med evaluator, som endnu ikke er udpeget. 
Evalueringen vil, jf. den politiske aftale, have fokus på at afdække poten-
tialer og barrierer ved at etablere satellitafdelinger i tyndt befolkede om-
råder. Samtidig vil evalueringen også omhandle, hvorvidt eleverne bliver 
fastholdt i videre uddannelse på grundforløbets 2. del efter gennemførel-
sen af grundforløbets 1. del på satellitafdelingen, og hvorvidt det lykke-
des at etablere et fagligt bæredygtigt miljø, som bliver opfattet som at-
traktivt af eleverne. Elevernes trivsel kan også indgå i evalueringen. 
 
Som en del af grundlaget for evalueringen skal de deltagende erhvervs-
skoler årligt indsende en kort egen-evaluering, hvor skolen beskriver 
egne erfaringer med at etablere og drive en satellitafdeling. Styrelsen ud-
arbejder et skema til brug for egen-evalueringen.  
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De deltageende skoler skal herudover etablere et netværk, som løbende 
udveksler erfaringer med deltagelse i forsøget samt deltage i eventuelle 
møder, seminarer m.v. 
 
6. Ansøgningsprocedure og ansøgningsskema 
Ansøgningsprocessen foregår på følgende måde, jf. også tidsplanen: 
 

1) Erhvervsskolerne ansøger om forhåndsgodkendelse og tilskud 
2) Styrelsen forhåndsgodkender ansøgninger og tilskud under for-

udsætning af efterfølgende efterlevelse af gældende retningslinjer 
for høringer ifm. oprettelse af nye afdelinger  

3) Erhvervsskoler med forhåndsgodkendelse hører regionen og 
omkringliggende skoler om oprettelse af den nye afdeling og ind-
sender høringssvarene til styrelsen. Vi behandler høringssvarene 
løbende – samlet for hver forhåndsgodkendt ansøgning. 

4) Styrelsen træffer beslutning om endelig godkendelse af ansøgnin-
ger og tildeling af tilskud, hvorefter etableringen af satellitafdelin-
gen kan påbegyndes. 

 
Ansøgere skal således leve op til eksisterende retningslinjer fra 9. decem-
ber 2015 for høringer ifm. oprettelse af nye afdelinger, dvs. de skal høre 
regionen og omkringliggende skoler om oprettelsen af den nye afdeling. 
Vi henviser særligt til afsnit 4 ”Procedure for udlægning af undervisning 
og praktikcenteropgaver samt ændret stedlig placering”.  
 
Retningslinjerne er på vores hjemmeside om udbud i afsnittet om udlæg-
ning af undervisning. De ansøgende erhvervsskoler kan med fordel også 
inddrage regioner mv. i deres overvejelser forud for indsendelse af an-
søgning.  Vi vil give yderligere oplysninger om høringsproceduren i ud-
meldingen af forhåndsgodkendelser. 

Skoler der ønsker at deltage i forsøget, skal udfylde det vedlagte ansøg-
ningsskema samt det tilhørende budget- og regnskabsskema og indsende 
dem til euteko@stukuvm.dk senest den 8. september 2017. Ansøg-
ningsskemaet må maks. fylde fem sider inkl. evt. bilag. Den 26. septem-
ber 2017 vil skolerne modtage en forhåndsgodkendelse eller afslag. 
 
Skolerne kan forvente at modtage endelig besked om, hvem der er ud-
valgt som deltagere i forsøget senest den 31. oktober 2017. 
 
7. Tidsplan for gennemførelsen af forsøget 
Forsøget følger denne tidsplan. 
 

 Primo juli: Skolerne modtager ansøgningsmateriale fra styrelsen og 
opfordres til at gå i dialog med andre skoler, herunder skoler som 
skal huse udbuddet, og regionsrådet 

 Juli: Sommerferie 

 8. september: Skolerne indsender ansøgninger til styrelsen 

 26. september: Skolerne modtager forhåndsgodkendelse eller afslag, 
under forudsætning af efterfølgende efterlevelse af gældende ret-
ningslinjer for høringer ifm. oprettelse af nye afdelinger, og kan sæt-

http://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/ansvar-og-aktoerer/udbud-af-erhvervsuddannelser/om-udbud-af-erhvervsuddannelser
http://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/ansvar-og-aktoerer/udbud-af-erhvervsuddannelser/om-udbud-af-erhvervsuddannelser
mailto:euteko@stukuvm.dk
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te høringsproces i gang (styrelsen behandler løbende indsendte hø-
ringssvar - samlet for hver forhåndsgodkendt ansøgning) 

 1. oktober: Optagelse.dk åbnes for indberetninger – skolerne må af-
vente indtastning af nye afdelinger til efter 31. oktober 

 24. oktober: Sidste frist for, at styrelsen modtager de høringssvar, 
som de forhåndsgodkendte ansøgere har indhentet fra andre udby-
dere samt regionsrådet 

 31. oktober: Sidste frist for at skolerne modtager endelig godkendel-
se af forsøg 

 November – december 2017: Erhvervsskoler kan informere om ny 
afdeling. 

 30. november: Erhvervsskoler har frist for at indberette udbud i op-
tagelse.dk 

 1. januar 2018: Optagelse.dk åbner for ansøgninger 

 Januar – februar 2018: Elever ansøger om optagelse i optagelse.dk 

 Marts 2018 og derefter: Erhvervsskolerne behandler elevernes an-
søgninger og meddeler, om elever er optaget 

 August 2018: Elever begynder på grundforløbets 1. del 

 August 2022: Sidste elever optages inden for forsøget. 
 
Hvis der er spørgsmål til forsøget, kan de rettes til John T. Larsen på 
john.torben.larsen@stukuvm.dk eller på telefon 3392 5418. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Maria Nørby 
Kontorchef 
Direkte tlf. +45 33 92 63 73 
maria.norby@stukuvm.dk 

mailto:john.torben.larsen@stukuvm.dk

