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Side 1

Deadline for
leverance

Milepæl

Foreløbig tidsplan – EUD-reform (1/5)
2015
Q3

2016
Q4

Q1

Q2

Milepælsbeskrivelse
Q3

Q4

• 1.01 Baselinemåling elevtrivselsmåling (01-12-2015)
• 1.02 Statusredegørelse for klare mål offentliggøres (15-04-2016)
• 1.03 Baselinemåling virksomhedstilfredshedsmåling (01-12-2016)
1. Klare mål
1.01

1.02

1.03

• Ingen kommende milepæle på 2. ungdomsuddannelsesmiljø
• 3.01 Implementering af grundfag (01-11-2015)
• 3.02 Afsluttet dialog om faglige udvalgs fastsættelse af overgangskrav 2. runde
(modeller omfattende øvrige eud med eux) (01-11-2015)

2. Ungdomsuddannelsesmiljø Regler om motion og bevægelse,
kortlægning om campusmiljøer,
informationsindsats og aftale om
udbredelse af DM i Skills med
Danske Regioner

3. Grundforløb og eux Rammer for og indhold i grundforløb, herunder overgangskrav
og modeller for eux

• 3.03 Forsøgs- og udviklingsprojekt om implementering af grundfag afsluttes (0101-2016)

• Ingen kommende milepæle på 4. Nye hovedforløb

• 5.01 Enighed med Uddannelses og Forskningsministeriet(UFM) om forståelsen
3.01
3.02

3.03

•
•

4. Nye hovedforløb Udvikling af nye hovedforløb

5. Bedre videreuddannelsesmuligheder - Ændringer i
UFM’s adgangsbekendtgørelser

•

5.01
5.02
5.03

af initiativ 1 (adgang til alle erhvervsakademiuddannelser pba. en EUD på
mindst 3 år) (01-01-2016)
5.02 Enighed med UFM om forståelsen af initiativ 2 (sidestilling af EUD-fag
med GYM-fag ift. opfyldelse af specifikke adgangskrav), herunder konkrete
match mellem EUD- og GYM-fag (01-01-2016)
5.03 Enighed med UFM om forståelsen af initiativ 3 (adgang til
universitetsbacheloruddannelser og til flere professionsbacheloruddannelser),
herunder beslutning om, hvilke erhvervsuddannelser, der giver adgang til
bestemte videregående uddannelser (01-01-2016)
5.04 Udmøntning af de tre initiativer i adgangsbekendtgørelse under UFM(0103-2016)

5.04

BEMÆRK: Tidsplanen er foreløbig og justeres jævnligt. Milepæle, der er nået, fremgår ikke af tidsplanen.

28-Sep-15
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Foreløbig tidsplan for EUD-reform (2/5)
År

2015
Q3

Q4

2016
Q1

Q2

Q3

Milepælsbeskrivelse
Q4

• 6.01 2. læringsseminar om RKV er afholdt (01-12-2015)
• 6.02 Opfølgning på implementering af euv på skolerne er gennemført (01-12-2015)
• 6.03 Standardiserede it-værktøjer til individuel vurdering (01-04-2016)
6. EUV Rammer for og indhold i EUV
hovedforløb

6.01
6.02

6.03

• Ingen kommende milepæle på 7. Optagelsesprøver

• Ingen kommende milepæle på 8. EUD10 og 20/20-model

7. Optagelsesprøver Udvikling og test af optagelsesprøver.
Tilrettelæggelse af logistisk proces
for optag pba. adgangskrav

• Ingen kommende milepæle på 9. Kombineret ungdomsuddannelse

8. EUD10 og 20/20-model Rammer for EUD10 og 20/20-model

9. Kombineret
ungdomsuddannelse (KUU) Udvikling af ny kombineret
ungdomsuddannelse.
Placering af udbudsret

BEMÆRK: Tidsplanen er foreløbig og justeres jævnligt. Milepæle, der er nået, fremgår ikke af tidsplanen.

28-Sep-15
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Foreløbig tidsplan for EUD-reform (3/5)
2015
Q3

Q4

2016
Q1

Q2

Q3

Milepælsbeskrivelse
Q4

• 10.01 Læringskonsulenterne har afholdt temadag om brugerinitierede
emner II(30-09-2015)

• 10.02 Professionshøjskolerne har udarbejdet uddannelsesforløb på 10
ECTS point på diplomniveau (01-10-2015)

• 10.03 Indkaldelse af ansøgninger fra erhvervsskolerne om udbud fra
august 2017 (01-11-2015)

10.02
10.04
10. Mere og bedre undervisning Udmøntning af minimumstimetal,
10.01 10.03 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09
afvikling af SIP, etablering og udvikling
af læringskonsulentkorps, udmøntning
af bevilling til kompetenceudvikling for
lærere og strategi for
'Den digitale erhvervsskole'

• 10.04 Læringskonsulenterne har afholdt temadag om brugerinitierede
emner III (30-11-2015)

• 10.05 SIP 4 afviklet (sidste kursus i rækken) (01-12-2015)
• 10.06 Læringskonsulenterne har vejledt og rådgivet yderligere 25 skoler
(siden juni) om reformimplementering (31-12-2015)

• 10.07 Resultater fra forsøgs- og udviklingsprogrammet (FoU) om
•
•

”Undervisning på forskellige niveauer i samme klasse” og ”Kortere
virksomhedsforløb for lærere” foreligger (30-04-2016)
10.08 EVAs slutrapport for SIP er offentliggjort(30-06-2016)
10.09 Udmelding til skolerne om tildeling af udbud (15-10-2016)

• Ingen kommende milepæle på 11. Praktikpladsindsats
• 12.01 Delrapport fra EVA med analyse af

11. Praktikpladsindsats Fortsat indsats for praktikpladser,
drøftelser med arbejdsmarkedets parter,
udmøntning af rammer for styrkelse af
uddannelsesgarantien og udstedelse af
ny positivliste

12. Vejledningsmrådet Lovgivning, bekendtgørelser
og understøttende indsatser

uddannelsesparathedsvurderingen foreligger (01-06-2016)

12.01

BEMÆRK: Tidsplanen er foreløbig og justeres jævnligt. Milepæle, der er nået, fremgår ikke af tidsplanen.

28-Sep-15
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Foreløbig tidsplan for EUD-reform (4/5)
2015

13. IT-understøttelse Udvikling og test af
optagelse-dk,
EASY-systemet mv.

2016

Q3

Q4

13.01

13.02 13.03
13.05

Q1

Q2

Q3

Q4

13.09

13.04

Milepælsbeskrivelse

• 13.01 EASY-A: Elevtype indgår i årselevindberetning (01-09-2015)
• 13.02 EASY-A: Elevtype kan indgå i statistik (DVH) (01-11-2015)
• 13.03 EASY-A: Optælling af undervisningstimer (elev/lærertid) kan iværksættes
(minimumstimetalskrav) (01-12-2015)

• 13.04 Digitalisering af afsluttede praktikererklæring (18-03-2016)
• 13.05 EASY-P: Præmietræk. Praktikpladstaxameter, beregning omlagt fsva. ny

• 13.06 XPRS: EUX i XPRS (under afklaring)
• 13.07 EASY-A: Eksamensplanlægning for eux understøttes (under afklaring)
• 13.08 Eplan: Realkompetencevurderingsværktøj understøttes (under
afklaring)

• 13.09 EASY-P: LIS. Ledelsesinformation, tilrettet ny indgangsstruktur mv.
(31-10-2016)

indgangsstruktur, elevtype, (01-12-2015)

BEMÆRK: Tidsplanen er foreløbig og justeres jævnligt. Milepæle, der er nået, fremgår ikke af tidsplanen.

28-Sep-15
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Milepæl

Deadline for
leverance

Foreløbig tidsplan for EUD-reform (5/5)
2015
Q3

14.Følgeforskning
for EUD-reform Undersøgelse implementering af
og virkninger af eud-reformen,

Q4

14.01

2016
Q1

Q2

14.02

Q3

2017
Q4

Q1

Q2

Q3

14.03

Milepælsbeskrivelse

Q4

14.04

14.01 Sammenfattende rapport om grundforløb (3110-2015 )
14.02 Sammenfattende rapport om hovedforløb (3103-2016)
14.03 Rapport vedr. betydning af social baggrund for
resultater og trivsel (31-08-2017)
14.04 Samlet baseline rapport (31-10-2017)
14.05 Sammenfattende rapport om grundforløb (3110-2018)
14.06 Sammenfattende rapport om hovedforløb (3110- 2018 )
14.07 Kvantitativ analyse af reformens virkning på
endelige deltagermål og udvalgte indsatsmål (31.
marts 2020)
14.08 Sammenfattende analyse af reformens
virkninger (31-11-2020)

BEMÆRK: Tidsplanen er foreløbig og justeres jævnligt. Milepæle, der er nået, fremgår ikke af tidsplanen.
28-Sep-15
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