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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers 
(REU)s udtalelse om rådets indstillinger i forbindelse med ud-
budsrunden 2017 - erhvervsuddannelser og praktikcentre 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 
30. marts 2016 anmodet om REUs indstillinger om ansøgninger om udbud af 
erhvervsuddannelser og praktikcenter.  

Med brevet har MBUL sendt ansøgninger om godkendelse til at udbyde 
grundforløbenes 1. og 2. del samt hovedforløb i høring hos REU, jf. § 18 i 
lov om erhvervsuddannelser, med henblik på afgivelse af indstilling om hver 
enkelt ansøgning. Med brevet har MBUL endvidere sendt ansøgninger om 
godkendelse til at være praktikcenter i høring hos rådet, jf. § 66 b i lov om 
erhvervsuddannelser, ligeledes med henblik på afgivelse af indstilling om hver 
enkelt ansøgning. 

Af ministeriets anmodning fremgår endvidere 
• at rådets svarfrist er den 22. juni 2016. 
• at REU skal afgive sine indstillinger sammen med begrundelser for 

negative indstillinger i Uddannelsesadministration.dk. 
 
1. Baggrunden for REUs indstillinger 
På baggrund af nævnte anmodning fra MBUL og i forlængelse af REUs 
faste praksis for at indhente udtalelser fra de faglige udvalg om ansøg-
ninger om udbud af erhvervsuddannelser og ansøgninger om at være 
praktikcenter, inden rådet afgiver indstillinger, har REU ved brev af 31. 
marts 2016 anmodet de faglige udvalg om udtalelser i forhold hertil. 
 
For hver af de erhvervsuddannelser, som det enkelte faglige udvalg har 
ansvar for, omfatter REUs anmodning således følgende elementer i de 
indkomne ansøgninger fra skoler m.v., som udgør rammen for udbuds-
runden 2017:  
1. Grundforløbets 2. del  
2. Hovedforløb  
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3. Oprettelse af praktikcenter for de uddannelser, der er udbydes med 
skolepraktik, jf. positivlisten.  
 
REUs anmodning omfatter ikke udtalelser om de fire hovedområder 
(grundforløbenes 1. del), da der ikke er knyttet konkrete uddannelser til 
hovedområderne, som det var tilfældet med de tidligere 12 erhvervsfagli-
ge fællesindgange. 
 
REU anmodede om at modtage de faglige udvalgs udtalelser via Uddan-
nelsesadministration.dk senest den 27. maj 2016, og REU skal i den for-
bindelse kvittere for det store arbejde, der på den baggrund er udført i de 
faglige udvalg. 
 
2. REUs generelle bemærkninger 
REU ser overordnet udbudsrunden som kulminationen af implemente-
ringen af erhvervsuddannelsesreformen, som skal føre frem til at sikre, at 
det nye Danmarkskort over udbud af erhvervsuddannelser og praktik-
centre kan være på plads med virkning fra 1. august 2017. 
 
REU har bl.a. på denne baggrund til MBUL afgivet udtalelse af 5. no-
vember 2015 om udbygning og konkretiseringer i kriterier og retningslin-
jer for udbudsrunden 2017 - erhvervsuddannelser og praktikcentre.  
 
Der henvises således til nævnte udtalelse, som har dannet grundlag for 
igangsættelsen af REUs arbejde med de indkomne ansøgninger, der til-
sammen udgør udbudsrundens grundlag, idet REU samtidig har noteret, 
at det samlede ansøgningsmateriale af naturlige grunde ikke til fulde af-
spejler rådets ideelle ønsker for alle 105 erhvervsuddannelser i alle dele af 
landet om en på samme tid stor geografisk spredning og samtidig høj 
faglig kvalitet af uddannelserne, herunder hovedforløbene i deres fulde 
bredde bl.a. i relation til specialer, talentspor, højniveaufag og eux-forløb. 
 
Rådets indstillinger afgives således på det foreliggende grundlag, men 
rådet deltager gerne i dialog med ministeriet om indstillingerne, hvor 
rådet på baggrund af ansøgningerne har bestræbt sig på at brede udbud-
det bredest muligt ud inden for rammerne af de udmeldte udbudskriteri-
er.  
 
Rådet indstiller således - med en enkelt konkret begrundet undtagelse - 
alle ansøgte udbud af grundforløbets 1. del. Og samlet set omfatter 
REUs positive indstillinger: 

- 149 ansøgninger om udbud af grundforløbets 1. del 
- 939 ansøgninger om udbud af grundforløbets 2. del 
- 605 ansøgninger om udbud af hovedforløb 
- 391 ansøgninger om godkendelse til praktikcentre 
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I forhold til REUs arbejde med ansøgningerne har to af REUs med-
lemsorganisationer bemærket følgende: 
 
Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier - Lederne:  
Foreningen er ikke gået ind i vurderingen af de enkelte ansøgninger men 
forholder sig generelt kritisk til, at der ikke for de ansøgende institutioner 
foreligger aktivitetsoplysninger, når institutionen ansøger om at blive 
godkendt til at udbyde et eller flere uddannelseselementer, som instituti-
onen i dag udbyder som udlagt undervisning på grundlag af en anden 
institutions udbudsgodkendelse. Dette kan have påvirket vurderingerne 
af nogle af de enkelte ansøgninger i en formentlig utilsigtet og potentielt 
meget uheldig retning. Foreningen har desuden afgivet særskilt udtalelse, 
der er vedlagt som bilag, jf. nedenfor. 
 
 
Danske Regioner: Danske Regioner har deltaget i REUs arbejde men 
bemærker, at i det omfang, at der er divergens mellem indstillingen fra en 
region og fra REU, da henviser Danske Regioner til regionens indstilling. 
Foreningen har desuden afgivet særskilt udtalelse, der er vedlagt som 
bilag, jf. nedenfor, og som KL har oplyst sin støtte til. 
 
3. REUs indstillinger og supplerende bemærkninger 
 
Rådet har på sit møde den 20. juni 2016 behandlet ministeriets henven-
delse af 30. marts 2016 og afgiver på grundlag heraf sine indstillinger i 
Uddannelsesadministration.dk.  
 
REU har i sit arbejde med ansøgningerne taget udgangspunkt i de ind-
komne udtalelser fra de faglige udvalg til REU, jf. ovenfor afsnit 1, her-
under de faglige udvalgs begrundelser for negative indstillinger, som 
REU således henviser til som supplerende materiale. 
 
REU har samtidig anvendt vedlagte hovedlinjer for REUs behandling af 
ansøgninger om udbud af erhvervsuddannelser og praktikcenter, jf. bilag 
1. 
 
Som del af grundlaget for REUs indstillinger har REU endvidere modta-
get følgende to notater fra MBUL: 
• MBULs notat af 13. juni 2016 om udbudsgodkendelser og placering 

af udbud på eventuelle afdelinger 
• MBULs notat af 14. december 2015 om krav til § 18, stk. 3-udbydere 

af erhvervsuddannelser 
 
På baggrund heraf bemærker rådet, at som led i den samlede kvalitets-
dagsorden i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen finder REU 
det vigtigt, at de enkelte institutioner løbende synliggør institutionens 
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konkrete institutionssamarbejder på tværs i relation til specialer, talent-
spor, højniveaufag og eux-forløb. 

I forbindelse med REUs arbejde med ansøgningerne har rådet endvidere 
konstateret, at der i stigende grad er en række nye ansøgere om udbud af 
erhvervsuddannelser. Rådet vil derfor i sit fremadrettede arbejde have 
fokus på, om også disse løbende lever op til de generelle krav, der gælder 
for alle udbydere på området, jf. ovennævnte notat fra MBUL om krav 
til § 18, stk. 3-udbydere. 
 
Som det fremgår ovenfor, er REUs indstillinger udarbejdet med ud-
gangspunkt i faglige vurderinger af hver af de enkelte uddannelsesele-
menter i hver deres konkrete institutionelle kontekst. Rådet har således 
ikke gjort sig særskilte institutionspolitiske overvejelser i relation til be-
tydningen af den samlede, indstillede uddannelsesportefølje for de enkel-
te institutioner, herunder om der er institutioner og/eller geografiske 
områder, der samlet set rammes uhensigtsmæssigt hårdt af den samlede 
indstilling fra rådet uden særskilt grundlag herfor i MBULs udmeldte 
udbudskriterier. Rådet indgår derfor gerne i dialog herom med MBUL i 
det omfang, at ministeriet mener, at der er grundlag herfor. 
 
I relation til rådets indstillinger i Uddannelsesadministration.dk har REU 
nedenstående supplerende bemærkninger (se således afsnit 3.1.-3.5.). 
 
Yderligere gør REU opmærksom på, at en række af rådets medlemmer 
m.v. har ønsket at afgive mindretalsudtalelser i forbindelse med rådets 
indstillinger (Danske Regioner, Handelsskolernes Lærerforening og Dan-
ske Erhvervsskoler og –Gymnasier – Lederne). Disse fremsendes som 
en samlet pdf-fil, der er vedlagt i forbindelse med fremsendelsen af dette 
brev. 
 
Og endelig vedlægger REU til orientering de henvendelser, som rådet 
har fået tilsendt i forbindelse arbejdet med udarbejdelsen af rådets ind-
stillinger. Også disse fremsendes som en samlet pdf-fil, der er vedlagt i 
forbindelse med fremsendelsen af dette brev. 
 
3.1. Vedrørende geografi i relation til godkendelse på institutioner-
nes hovedadresser og udbudsplacering på afdelingsniveau 
 
Mange erhvervsskoler har i forbindelse med deres ansøgning angivet, på 
hvilken af skolens flere afdelinger, at grundforløbets 2. del, hovedforløb 
eller praktikcenter for en given uddannelse planlægges at blive placeret. 
Det har været en helt naturlig oplysning for skolerne, da REU allerede i 
de første udmeldinger om udbudsrunden tydeligt har tilkendegivet, at 
REU lægger afgørende vægt, at udbudsrunden giver et klart og forplig-
tende overblik over skolerens placering af udbud på afdelingsniveau.  
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REU har flere gange opfordret skolerne til nøje at angive udbudsplace-
ring på afdelingsniveau. I den anledning har de fleste faglige udvalg som 
deres forberedelse til at afgive udtalelser til REU grundigt drøftet ud-
budsplacering med skolerne på afdelingsniveau. Det har været gode og 
konstruktive drøftelser, der i mange tilfælde har ført til en fælles forståel-
se om udbudsplaceringen på afdelingsniveau, der efterfølgende er kom-
met til udtryk i skolens ansøgning til MBUL og de faglige udvalgs råd-
givning af REU. I de tilfælde har det også været en forudsætning for et 
faglig udvalgs anbefaling af en godkendelse, at skolens udbud er placeret 
på en eller flere angivne afdelinger.  

I ovennævnte notat af 13. juni 2016 til REU har MBUL oplyst, at er-
hvervsskolernes oplysning i ansøgningerne om udbudsplacering på afde-
lingsniveau alene har en orienterende karakter. Endvidere har MBUL 
tilkendegivet, at hverken REU eller ministeriet kan pålægge en erhvervs-
skole at udbyde grundforløbets 2. del, hovedforløb eller praktikcenter for 
en given uddannelse på en bestemt af skolens udbudssteder, heller ikke i 
de tilfælde, hvor skolen har angivet en bestemt afdeling i sin ansøgning. 
Den eneste undtagelse er i de tilfælde, hvor en udbudsplacering trænger 
ind på en anden skolens naturlige geografiske dækningsområde.  

På trods af, at reglerne om udbudsplacering ikke giver MBUL hjemmel 
til at pålægge de ansøgende skoler pligt til at placere et udbud af grund-
forløbets 2. del, hovedforløb og praktikcenter på de adresser, som skolen 
har angivet i sin ansøgning, lægger REU afgørende vægt på, at ministeren 
i forbindelse med godkendelserne tydeligt over for skolerne angiver, at 
skolernes tilkendegivelser om udbudsplacering har mere betydning end 
blot orienterende karakter.  

REU finder det således nødvendigt, at MBUL over for skolerne påpeger, 
at REUs indstillinger og ministeriets godkendelser bygger på de oplys-
ninger, der er angivet i ansøgningen, som i alle tilfælde ligger til grund for 
hele sagsbehandlingen i REU og ministeriet.  

Det bør således være i strid med udbudsrundens præmisser og forudsæt-
ninger, såfremt en godkendt erhvervsskole placerer grundforløbets 2. del, 
hovedforløb og praktikcenter på andre adresser end dem, der er angivet i 
ansøgningen.  

3.2. Ansøgninger om nye udbud 

På nogle uddannelser har REU indstillet flere erhvervsskoler til godken-
delse af grundforløbets 2. del og hovedforløb end i dag. Årsagen er, at 
REU forventer en tilgang af elever på uddannelserne, hvor der bl.a. 
kommer til at mangle faglært arbejdskraft.  

Det har været en prioriteret opgave for REU og de faglige udvalg at kon-
struere et nyt Danmarkskort for en given uddannelse, der tager hensyn til 
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både geografisk spredning og kvalitet i uddannelsen. I nogle tilfælde har 
REU undladt at indstille en tidligere godkendt skole, mens en eller flere 
nye skoler har fået en positiv indstilling. Den samlede indstilling for en 
given uddannelse bygger i den sidste ende på et helhedsbillede, hvor 
REU afvejet de forskellige hensyn for at skabe det rigtige udbudskort, 
der understøtter spredning og kvalitet. På den måde har REU på visse 
uddannelser et samlet Danmarkskort for uddannelsen 

På den baggrund forventer REU, at ministeren vil følge REUs indstilling 
om udbudsplacering af grundforløbets 2. del og hovedforløb i sin hel-
hed, fordi REUs indstilling netop bygger på et samlet udbudsbillede med 
godkendelser placeret rigtigt over hele landet. Hvis ministeren i enkelte 
tilfælde undlader at følge REUs indstilling i forhold til enkelte skoler og 
det samlede uddannelsesbillede, forrykker det samlede Danmarkskort 
afgørende og REUs mål med indstillingen bliver ikke nået. I de tilfælde 
lægger REU derfor afgørende vægt på, at MBUL gennemfører en drøf-
telse med REU, inden der træffes afgørelse.  

REU ønsker derfor, at MBUL vender tilbage, hvis ministeriet ikke kan 
støtte indstillinger fra REU om nye udbud efter positiv udtalelse fra det 
pågældende faglige udvalg. 

 

3.3. Betingede indstillinger og supplerende bemærkninger 
 
REU har fire særlige og konkret begrundede tilfælde afgivet positive ind-
stillinger i Uddannelsesadministration.dk, men hvor rådet samtidig har 
vurderet, at der er behov for, at en positiv udbudsgodkendelse gøres 
betinget. Som forudsætning for rådets positive indstilling opregner REU 
nedenfor disse tilfælde: 
 
 
3.3.1. Grundforløbets 1. del, hovedområdet Teknologi, byggeri og trans-
port 
• REUs positive indstilling af Roskilde Tekniske Skole er betinget af 

udbud i institutionens naturlige udbudsområde og ikke i Frederiks-
sund. 

 
3.3.2. Uddannelsen til skov- og naturtekniker – grundforløbets 2. del 
• REUs positive indstilling af Skovskolen er betinget af, at udbuddet 

gennemføres i institutionens udbudsområde i Nordsjælland. 
 
3.3.3. Uddannelsen til web-integrator – grundforløbets 2. del 
• REUs positive indstilling af Viden Djurs er betinget af, at udbuddet 

ikke gennemføres i Århus-området.  
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3.3.4. Uddannelsens til serviceassistent – både grundforløbets 2. del og 
hovedforløbet 
• REUs positive indstilling af på SOSU Sjælland er betinget af, at ud-

buddet gennemføres i Vestsjællandsområdet og ikke den øvrige del 
af Sjælland, herunder Køge-området, som vurderes tilstrækkelig geo-
grafisk dækket af øvrige udbud, som REU indstiller til godkendelse. 

 
3.3.5. Uddannelsen til web-integrator 
Vedrørende denne uddannelse vil REU opfordre det faglige udvalg til at 
se nærmere på denne fuldt ud skolebaserede uddannelse, der samtidig 
har meget lave beskæftigelsesfrekvenser, med henblik på at overveje om 
der er grundlag for særlige initiativer i forhold til uddannelsen. 
 
3.4. Særligt vedrørende den pædagogiske assistentuddannelse 
(grundforløbets 2. del og hovedforløb) 
 
Vedrørende ansøgninger om udbudsplacering af den pædagogiske assi-
stentuddannelse har REU valgt at afgive positive indstillinger de steder, 
hvor det faglige udvalg for uddannelsen har afgivet positive indstillinger 
– både i forhold til grundforløbets 2. del og uddannelsens hovedforløb. 
Dette sker imidlertid med forbehold. 
  
REU tager således det faglige udvalgs positive indstillinger til efterret-
ning, men REU har samtidig valgt at henvende sig til det faglige udvalg 
igen og anmode om en række uddybede begrundelser i relation til at 
kunne vurdere ansøgningerne i forhold til MBULs udbudskriterier, her-
under kriterierne om sikring af et geografisk dækkende udbud under 
hensyn til erhvervsudvikling og herunder det forventede lokale/regionale 
praktikpladspotentiale, samt om sikring af et geografisk dækkende udbud 
under hensyn til efterspørgsel og behov. 
  
Baggrunden er, at i tilrettelæggelsen af udbudsrunden er det som metode 
valgt kun at anmode regionerne og de faglige udvalg om at tilknytte en 
kort og konkret begrundelse til negative indstillinger/udtalelser. 
  
Imidlertid kan den aftalte proces give udfordringer i forhold til vurderin-
ger, hvor der foreligger flere positive indstillinger i samme geografiske 
område/by, som skal sammenholdes med bl.a. det forventede elevgrund-
lag og praktikpladspotentiale. Dette gør sig særligt gældende uden for 
hovedstadsområdet, hvor elevgrundlag og praktikpladspotentiale alt an-
det lige typisk må forventes at være mindre. 
  
I relation til den pædagogiske assistentuddannelse konstaterer REU, at 
ovenstående er en særlig udfordring i lyset af, at det faglige udvalg i eks-
traordinært mange tilfælde har afgivet positive indstillinger om flere 
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(dobbelt)udbud af uddannelsens hovedforløb og 2. del af grundforløbet i 
de samme (jyske) byer.  
 
Dette skal sammenholdes med, at det samlede elevgrundlag på uddannel-
sen alt andet lige i al fald ikke vurderes at være voksende. Behovet for 
begrundelse accentueres samtidig af, at regionerne i lang række af disse 
tilfælde har afgivet negative indstillinger f.eks. med begrundelse om, at 
 det er ”uhensigtsmæssigt samfundsmæssigt set med dobbeltudbud af samme grund-
forløb 2 i samme by samt, at man skal være påpasselig med at udtynde eksisterende 
bæredygtige faglige og pædagogiske miljøer.” 
  
REU vil derfor bede det faglige udvalg om korte, konkrete begrundelser 
for alle udvalgets positive indstillinger i de tilfælde, hvor der vurderes at 
være tale om dobbeltudbud, herunder begrundelser for de tilfælde hvor 
de faglige udvalg måtte mene, at der er grundlag for dobbeltudbud. For-
målet hermed er at vurdere, om der er grundlag for justere REUs indstil-
ling til MBUL i forhold til denne uddannelse. 
 
REU foreslår på denne baggrund, at MBUL går i dialog med rådets for-
mandskab om rammerne for en proces i forhold til ovenstående. 
 
3.5. ”Hvide pletter” 
Som det fremgår af vedlagte bilag 1 har REU som hovedlinje i arbejdet 
haft at undgå evt. "hvide pletter" på landkortet, hvor der ikke er udbud 
af erhvervsuddannelse – særligt for så vidt angår grundforløbets 1. og 2. 
del. Som konkret eksempel kan REU pege på grundforløbets 2. del af 
VVS- og energiuddannelsen i Nordjylland. 
 
Da der ikke foreligger konkrete ansøgninger fra skoler, har REU ikke 
kunne indstille udbud på disse områder. REU er imidlertid meget op-
mærksomme på den geografiske dækning af landet med erhvervsuddan-
nelser og opfordrer derfor de faglige udvalg og skolerne til løbende at 
drøfte, om der er basis for yderligere udbud.  
 

4. REUs indstillinger vedrørende ansøgninger m.v. uden for Uddan-
nelsesadministration.dk 
 
4.1. Ansøgninger om modtaget af Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet (STUK) efter ansøgningsfristen vedr. grundforløbets 2. del 
 
Efter udløb af institutionernes ansøgningsfrist den 14. marts har STUK 
modtaget 3 ansøgninger om at blive godkendt til at udbyde grundforlø-
bets 2. del inden for tre erhvervsuddannelser. STUK har på dette grund-
lag ved brev af 24. maj 2016 anmodet REU om indstilling om disse tre 



  9   

 

ansøgninger. Der er tale følgende ansøgninger, idet der henvises til ved-
lagte materiale: 
 
4.1.1. Selandia: Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (GF2) 
Det faglige udvalg (Metalindustriens Uddannelsesudvalg) har den 26. maj 
2016 oplyst, at udvalget støtter ansøgningen. 
 
MBUL har den 15. juni 2016 oplyst, at Region Sjælland har indstillet, at 
Selandia’s ansøgning om at blive godkendt til at udbyde grundforløbets 
2. del i entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen imødekommes. 
 
REU indstiller, at udbudsansøgningen godkendes. 
 
4.1.2. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle: Buschauffør i kollektiv 
trafik (GF2) 
Det faglige udvalg (TUR) har den 26. maj 2016 oplyst, at udvalget støtter 
ansøgningen. 
 
STUK har oplyst, at fristen for indstilling fra Region Syddanmark er 29. 
juni. 
 
REU indstiller, at udbudsansøgningen godkendes. 
 
4.1.3. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle: Turistbuschauffør (GF2) 
Det faglige udvalg (TUR) har den 26. maj 2016 udtalt, at udvalget ikke 
støtter ansøgningen. 
 
STUK har oplyst, at fristen for indstilling fra Region Syddanmark er 29. 
juni. 
 
REU indstiller, at udbudsgodkendelsen ikke godkendes med den be-
grundelse, at der ikke vurderes at være behov for udbuddet. Uddannel-
sen til turistbuschauffør er fornylig blevet udskilt til en selvstændig er-
hvervsuddannelse med det udgangspunkt, at turistbuschauffør er et ni-
chepræget fagområde. Under inddragelse af hensyn til elevgrundlag (ca. 
30 elever årligt) og bæredygtige faglige miljøer vurderes der at være be-
hov for et reduceret antal af godkendte udbydere til i alt to udbydere til 
grundforløbets 2. del, som samtidig indstilles godkendt til hovedforløbet, 
fordelt efter geografi og under hensynstagen til den forventede erhvervs-
udvikling og efterspørgsel. 
 
4.2. Ansøgninger om modtaget af Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet (STUK) efter ansøgningsfristen vedr. hovedforløb 
 
Efter udløb af institutionernes ansøgningsfrist den 14. marts har STUK 
modtaget en ansøgning om at blive godkendt til at udbyde et hovedfor-
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løb. STUK har på dette grundlag ved brev af 31. maj 2016 anmodet 
REU om indstilling vedr. denne ansøgning. Der er tale følgende ansøg-
ning: 
 
4.2.1. Uddannelsescenter Holstebro: Uddannelsen til støberitekniker 
(hovedforløb) 
Det faglige udvalg (Metalindustriens Uddannelsesudvalg) har ved mail af 
3. juni 2016 oplyst, at udvalget støtter ansøgningen fra Uddannelsescen-
ter Holstebro om at blive godkendt til at udbyde 2. del af grundforløbet 
samt hovedforløbet på støberiteknikeruddannelsen. 
 
REU indstiller, at udbudsansøgningen godkendes. 
 
4.3. En uansøgt uddannelse med udtalelse fra det faglige udvalg 
 
Ingen skoler har søgt om at udbyde uddannelsen til grafisk tekniker, men 
Grafisk Uddannelsesudvalg har den 26. maj 2016 fremsendt en udtalelse 
til REU (vedlagt). Udvalget stiller forslag om, at de to eksisterende udby-
dere (Next – Uddannelse København og Tech College Aalborg) god-
kendes til grundforløbets 2. del, hovedforløb og praktikcenter. Alterna-
tivt at begge skoler godkendes til udbud af 2. del af uddannelsens grund-
forløb, samtidig med at kun den ene af de to skoler godkendes til udbud 
af uddannelsens hovedforløb og praktikcenter. 
 
REU udtaler i forhold hertil, at rådet lægger vægt, at der sikres et udbud 
af uddannelsen til grafisk tekniker i overensstemmelse med udbudskrite-
rierne i nærværende udbudsrunde. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Stina Vrang Elias 
Formand 
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Bilag 1.  
 
Hovedlinjer for REUs behandling af ansøgninger om udbud af 
erhvervsuddannelser og praktikcenter  
 
1. Indledning  
REU skal efter lov om erhvervsuddannelser afgive indstillinger til mini-
steren om godkendelse af ansøgninger om at udbyde erhvervsuddannel-
ser og om at være praktikcenter.  
 
REU står foran at skulle afgive et meget stort antal indstillinger som føl-
ge af, at ministeriet gennemfører en udbudsrunde, som omfatter alle 
erhvervsuddannelser og uddannelsesdele, herunder praktikcentre. Ud-
budsrunden er bl.a. en del af gennemførelsen af Aftale om bedre og mere 
attraktive erhvervsuddannelser.  
 
Udbudsrunden er tilrettelagt i dialog mellem REU og ministeriet, herun-
der de kriterier, som er meldt ud til de ansøgende institutioner som 
grundlag for vurdering af ansøgningerne.  
 
2. Status og tidsplan  
Ministeriet har oplyst, at det i marts har modtaget 2.397 ansøgninger i alt.  
 
Ansøgningerne er fordelt således på de enkelte uddannelsesdele:  
149 ansøgninger om grundforløbets 1. del.  
1.054 ansøgninger om grundforløbets 2. del.  
742 ansøgninger om hovedforløb.  
452 ansøgninger om praktikcenter.  
 
I hver ansøgninger er afgivet et sæt oplysninger med bl.a. begrundelse 
for at ansøge, om ansøgeren er godkendt i forvejen, oversigt over lærer- 
og lederkvalifikationer samt udstyr for at kunne gennemføre undervis- 
ningen i den ansøgte uddannelsesdel, oplysninger om forventet samar- 
bejde med andre godkendte institutioner samt dokumentation af kvali-
tetsarbejdet og resultaterne på institutionen.  
 
Samlet set er der tale om et meget omfattende materiale, som skal be-
handles efter denne overordnede tidsplan:  
27. maj: Regionsråd afgiver indstillinger til ansøgninger om grund-
forløbets 1. og 2. del til ministeriet  
27. maj: Faglige udvalg afgiver udtalelser til REU om ansøgninger om 
grundforløbets 2. del, hovedforløb og praktikcenter  
22. juni: REU afgiver indstillinger til ministeriet om alle uddannel-sesdele  
September: Ministeriet sender brev med godkendelser og afslag på an-
søgningerne ultimo september.  
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3. Rammer for rådets arbejde  
REU har operationaliseret kriterierne yderligere i form af nogle hovedlin-
jer for at understøtte en smidig og ensartet vurdering af ansøgningerne 
med ekstra fokus på de ansøgninger, der rummer særlige problemstillin-
ger.  
 
Det vil endvidere være hensigtsmæssigt, at hovedlinjerne er afstemt med 
ministeriets rammer for vurdering af ansøgningerne, så den hidtidige 
dialog og konsensus om rammerne udbudsrundens gennemførelse fort-
sættes.  
 
Nedenfor er opstillet hovedlinjer, som er opdelt på ansøgninger om 
henholdsvis grundforløbets 1. del, grundforløbets 2. del, hovedforløb og 
praktikcentre:  
 
3.1. Hovedlinjer for grundforløbets 1. del  
Som udgangspunkt indstilles alle ansøgninger imødekommet for at sikre 
en tæt lokal og regional uddannelsesdækning. Alle fire hovedområder 
tilstræbes udbudt i alle større og mellemstore byer.  
 
For at sikre kvaliteten og fordelingen af uddannelser er der bl.a. særlig 
opmærksomhed på følgende:  
•Ansøgninger der indeholder nye institutionsmodeller for organisering af 
udbud, f.eks. at skolerne udbyder undervisning i kommunalt ejede lokaler 
(Farum og Fårevejle).  
•Ansøgere, som søger om samme udbud i samme område.  
•Elevgrundlag fra 9./10. klasse.  
•De ansøgte udbuds placering set i forhold til erhvervsstruktur.  
•At undgå evt. "hvide pletter" på landkortet, hvor der ikke er udbud af 
erhvervsuddannelse.  
 
3.2. Hovedlinjer for grundforløbets 2. del  
Som udgangspunkt indstilles alle ansøgninger imødekommet for at sikre 
god lokal og regional uddannelsesdækning under hensyn til uddannelsens 
elevvolumen på landsplan. En ansøgning indstilles som udgangspunkt 
imødekommet, hvis institutionen søger om både grundforløbets 2. del og 
hovedforløb inden for en uddannelse.  
 
• For at sikre kvaliteten og fordelingen af uddannelser er der bl.a. sær-

lig opmærksomhed på følgende:  
• Om ansøgere, der kun søger om grundforløbets 2. del (og ikke ho-

ved-forløb), har indgået samarbejdsaftale med en hovedforløbsskole.  
• Ansøgere, som søger om samme udbud i samme område.  
• Elevgrundlag.  
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• Ansøgninger uden sammenhæng mellem erhvervsstruktur og ansøgt 
uddannelse.  

• At undgå "Hvide pletter" på landkortet, hvor der ikke er udbud af en 
erhvervsuddannelse.  

 
3.3. Hovedlinjer for hovedforløbet  
Som udgangspunkt indstilles ansøgninger imødekommet, så der sikres 
rimelig geografisk dækning under hensyn til hovedforløbets elevvolumen 
på landsplan. En ansøgning imødekommes som udgangspunkt, hvis in-
stitutionen søger om både grundforløbets 2. del og hovedforløb  
For at sikre kvaliteten og fordeling af uddannelser er der bl.a. særlig op-
mærksomhed på følgende:  
• Ansøgninger uden sammenhæng mellem erhvervsstruktur og ansøgt 

uddannelse.  
• Ansøgninger om udbud af små uddannelser og/eller fra små institu-

tioner.  
• Elevgrundlag.  
• Volumen i uddannelsen på institutionen.  
• Synergi med andre uddannelser på institutionen.  
 
3.4. Hovedlinjer for praktikcentre  
Som udgangspunkt indstilles ansøgningen imødekommet, hvis institutio-
nen er godkendt til hovedforløbet og godkendt i forvejen som praktik-
center for den pågældende uddannelse.  
For at sikre kvaliteten er der bl.a. særlig opmærksomhed på følgende:  
• Ansøger er ikke godkendt i dag, da praktikcentrene blev etableret 

september 2013  
• Ansøgninger uden sammenhæng mellem erhvervsstruktur og ansøgt 

uddannelse  
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