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Udbudsrunden 2017: Godkendelser og afslag på ansøgninger om 

udbud af den pædagogiske assistent uddannelse  

1. Indledning 
I forlængelse af Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele 

Danmark og praktikpladser er der indgået en dimensioneringsaftale for den 
pædagogiske assistentuddannelse (PAU), hvor antallet af praktikpladser 
for 2017 og 2018 er reduceret fra knap 1.600 til 700. Som led i aftalen er 
det også besluttet, at der skal etableres adgangsbegrænsning til grundfor-
løbets 2 del.  
 
Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud 
af PAU.   
 
Ministeriet vil gerne takke ansøgere og høringsparterne for de indkomne 
bidrag.  
 

Som oplyst ved indkaldelsen af reviderede ansøgninger er alle forhold, 

kriterier og betingelser uændrede i forhold til udbudsrunden for øvrige 

uddannelser. Der henvises i øvrigt til ministeriets brev af den 9. decem-

ber 2015. 
 

2. Særligt om den supplerende proces om udbud af PAU 
Som led i den supplerende proces har ansøgerne, jf. ministeriets brev af 
23. september 2016, haft mulighed for at revidere de tidligere indsendte 
udbudsansøgninger. Ligeledes er Rådet for de Grundlæggende Erhvervs-
rettede Uddannelser (REU) samt regionsrådene på ny blevet anmodet 
om at afgive indstillinger til ansøgningerne.  
 

Ministeriet har i forbindelse med udbudsrunden 2017 modtaget 39 an-

søgninger om udbud af grundforløbets 2. del og hovedforløb til PAU.  

 

I den supplerende proces er der ingen skoler, som har trukket ansøgnin-

ger tilbage. Dog har to skoler har valgt at nedjustere antallet af forvente-

de udbudsadresser.  
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Regionsrådene har den 12. oktober afgivet justerede indstillinger om 

uddannelsens grundforløb 2.   

 

REU har den 11. oktober 2016 afgivet justerede indstillinger om uddan-

nelsens grundforløb 2 og hovedforløb. REU har i nogle tilfælde afgivet 

delte indstillinger. 

 

Ministeriet har i vid udstrækning fulgt indstillingerne fra både regionsrå-

dene og REU. Som følge af dimensioneringsaftalen og adgangsbegræns-

ning til grundforløbets 2. del, har ministeriet dog ikke godkendt nye an-

søgninger om udbud af grundforløbets 2. del. 

 

3. Udbudsgodkendelser 

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling godkender efter ansøg-

ning, hvilke institutioner godkendt efter lov om institutioner for er-

hvervsrettet uddannelse, der kan udbyde grund- og hovedforløb. REU 

afgiver indstilling til ministeren om godkendelse, jf. § 18, stk. 1, i lov om 

erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1077 af 8. juli 2016. 

 

Ministerens godkendelser af institutioner til at udbyde grundforløb sker 

desuden efter indstilling fra regionsrådene, jf. § 34 b i lov om institutio-

ner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. 

juni 2016. 

 

Ministeriet meddeler hermed godkendelser og afslag på godkendelser til 

udbud af den pædagogiske assistentuddannelse: 

 

 Grundforløbets 2. del 

 Hovedforløb 

 

I bilag 1 fremgår samtlige godkendelser og afslag. I bilagene ses hvilke 

ansøgere, der er godkendt til udbud af erhvervsuddannelsen og hvilke 

ansøgere, der får afslag på godkendelse, samt begrundelserne for afslag. 

 

Godkendelserne til uddannelsen omfatter også følgende tilrettelæggelses-

former: 

 Erhvervsuddannelse for voksne (euv): Gennemføres på institutioner m.fl., 

der er godkendt til at udbyde den pågældende uddannelses hoved-

forløb, jf. erhvervsuddannelseslovens § 66 u, stk. 3. 

 Erhvervsuddannelse plus (eud+): Kan gennemføres af institutioner m.fl., 

der er godkendt til at udbyde den pågældende uddannelses hoved-

forløb, jf. erhvervsuddannelseslovens § 66 l, stk. 1. 

 Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse: Kan udbydes af institutioner 

m.fl., der er godkendt til at udbyde den pågældende uddannelsens 

hovedforløb, og som samarbejder herom med en produktionsskole, 

jf. erhvervsuddannelseslovens § 66 p, stk. 2. 
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4. Rettigheder og pligter for udbud af erhvervsuddannelser 

Med en godkendelse til at udbyde erhvervsuddannelser følger både ret-

tigheder og pligter.  

 
Ministeriet fastsætter følgende rettigheder ved udbudsgodkendelserne:  

 Institutionen kan udbyde uddannelser, den udbudsgodkendes til. 

Institutionen får en udbudsret, men skal løbende tage stilling til, om 

der er grundlag for udbuddet. 

 
Ministeriet fastsætter følgende pligter ved udbudsgodkendelserne:  

 De gældende rammer for skolernes placering af udbuddet på institu-

tionens afdelinger m.v. har ministeriet beskrevet i et notat til REU 

af 13. juni 2016 om udbudsgodkendelser og placering af udbud på 

eventuelle afdelinger (bilag 3). Som det fremgår af notatet, forventer 

ministeriet, at skolerne udbyder uddannelserne på de adresser, de 

har forudsat i deres ansøgninger. Det fremgår også, at det er skoler-

nes ansvar at placere uddannelserne efter godkendelserne er givet og 

udbyde dem under hensyntagen til, at det kan ske hensigtsmæssigt 

økonomisk og pædagogisk set. 

 Hvis institutionen efterfølgende ønsker at ændre udbudsplacerin-

gen, skal den overholde de retningslinjer for udlagt undervisning 

m.v. inden for erhvervsuddannelserne, som er udmeldt af ministeri-

et i brev af 9. december 2015 (bilag 2). 

 Godkendte udbydere af erhvervsuddannelser har pligt til at sikre et 

uddannelsesudbud, der er passende i forhold til både efterspørgslen 

og uddannelsesbehovet. Det forudsætter et samarbejde med andre 

institutioner, der har samme udbudsgodkendelse om, hvor uddan-

nelserne afholdes, herunder om udbud af trin, specialer, talentspor, 

eux og højniveaufag (se afsnit 6 om samarbejder mellem udbyder-

ne).  

 Godkendte udbydere er forpligtet til at sikre faglig og pædagogisk 

bæredygtighed i uddannelserne, jf. § 16, stk. 1, i bekendtgørelse om 

erhvervsuddannelser. 

Alle udbydere (både private og offentlige) skal aflægge revisorat-

testeret regnskab for anvendelsen af det ydede tilskud efter nærmere 

anvisning af ministeriet. 

 

Hertil kommer, at godkendte udbydere er forpligtet til at overholde ge-

nerelle regler om erhvervsuddannelserne og regler om de uddannelser, 

godkendelserne omfatter. 

 

Udbudsgodkendelsen kan tilbagekaldes, hvis de fastsatte pligter ikke 

overholdes. Der kan desuden ske tilbagekaldelse, hvis der ikke længere er 

behov for, at institutionen gennemfører uddannelsen, og hvis institutio-

nen ikke overholder reglerne om uddannelsen eller påbud fra ministeren, 

jf. erhvervsuddannelseslovens § 18, stk. 4.  
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5. Samarbejder om uddannelsernes tilrettelæggelse 

Udbydere af erhvervsuddannelser har efter udbudsrunden ansvar for at 

sikre, at elever der er påbegyndt en erhvervsuddannelse kan gennemføre 

uddannelsen, da elever der er startet på en erhvervsuddannelse har rets-

krav på at gennemføre uddannelsen under forudsætning af, at eleven 

opfylder de krav, der stilles i uddannelsen.   

 

Optagede elever har krav på at kunne færdiggøre uddannelsen på en af 

de skoler, som er godkendt til at udbyde uddannelsen efter 1. august 

2017. Skoler, som mister deres udbudsgodkendelse, skal drage omsorg 

for, at eleverne kan fortsætte deres uddannelse. Skoler, som er godkendt 

fra den 1. august 2017, har pligt til at optage disse elever. 

 

Styrelsen skal gøre opmærksom på de muligheder, der er for at finde 

hensigtsmæssige lokale løsninger for de elever, som i dag går på en skole, 

som mister udbudsgodkendelsen den 1. august 2017. Der henvises til 

brev af 31. oktober 2016 om håndtering af elever fra skoler, der mister 

udbudsgodkendelser pr. 1. august 2017. 

 

Hvis en godkendt institution ikke selv kan udbyde uddannelsen med alle 

dens specialer og tilrettelæggelsesformer mv., skal institutionen indgå 

samarbejdsaftale med en eller flere andre godkendte udbydere, så elever-

ne gennem dette samarbejde sikres at kunne gennemføre uddannelsen i 

sin helhed. Samarbejdsaftalen skal være skriftlig og være tilgængelig på 

institutionens hjemmeside inden undervisningens start, jf. § 2, stk. 1, i lov 

om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., jf. lovbekendtgø-

relse nr. 771 af 10. juni 2015. 

 

Institutioner, som godkendes til at udbyde et hovedområde, skal sikre 

sig, at eleven i en fagretning på grundforløbets 1. del kan tilbydes under-

visning, der som udgangspunkt retter sig mod flere konkrete erhverv, jf. 

§ 20, stk. 5, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Udbyder instituti-

onen ikke alle de relevante grundforløbs 2. dele, skal institutionen indgå 

samarbejdsaftaler med andre institutioner, som udbyder relevante dele af 

grundforløb, herunder eux, så eleven er sikret et ubrudt uddannelsesfor-

løb. 

 

Institutioner, som godkendes til at udbyde grundforløbets 2. del og ikke 

godkendes til at udbyde det tilhørende hovedforløb, skal samarbejde 

med andre institutioner, som udbyder dette hovedforløb, jf. § 23 i be-

kendtgørelse om erhvervsuddannelser. Samarbejdet skal omfatte aftaler 

om lokale uddannelsesudvalgs virksomhed og om gennemførelse af 

grundforløbsprøver. 

 

Institutioner, som godkendes til at udbyde hovedforløb, skal kunne til-

byde eleven fx undervisning på højere niveauer, talentspor, jf. §§ 35 og 

36 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, og eux (hvis disse indgår 
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som en mulighed i uddannelsen) samt studierettet og erhvervsrettet på-

bygning, jf. § 37 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Institutionen 

skal også tilbyde undervisning i alle specialer, jf. § 66, stk. 3, i bekendtgø-

relse om erhvervsuddannelser, og trin i det hovedforløb, som institutio-

nen godkendes til at udbyde. 

Institutioner, godkendt efter institutionsloven, skal efter § 34 i lov om 

institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 749 

af 21. juni 2016, samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner i et lo-

kalt fællesskab. Samarbejdet har til formål at sikre, at institutionerne ud-

nytter deres ressourcer bedst muligt, og at de informerer og vejleder 

samordnet om deres samlede uddannelsesudbud. Samarbejdet kan angå 

udbuddet af uddannelser. Som led i samarbejdet skal institutionerne 

danne et lokalt fælles samarbejdsforum, som mødes mindst en gang 

hvert kvartal. 

 

6. Nye udbud og udlægninger i perioden 1. august 2017 til 1. au-

gust 2018 

Ministeriet gør opmærksom på, at de nye udbudsgodkendelser, som gæl-

der fra og med 1. august 2017, tilsammen forventes at dække efter-

spørgslen lokalt, regionalt og nationalt. Behov for godkendelse af nye 

udbud eller udlægning af undervisning fra en udbudsgodkendt til en ik-

ke-udbudsgodkendt institution forventes derfor først at være relevant, 

når der er gået en periode på et år, efter afgørelserne om udbud af grund- 

og hovedforløb får gyldighed.  

 

Der kan derfor alene foretages flytninger og udlægninger i perioden fra 1. 

august 2017 til 1. august 2018 med ministeriets forudgående godkendel-

se. Dette forudsætter en ansøgning fra skolen, som dokumenterer, at der 

foreligger ganske særlige omstændigheder, herunder fx større lokale æn-

dringer i erhvervsstrukturen, andre pludseligt opståede eller væsentligt 

ændrede behov for lokalt udbud, nedlæggelse eller sammenlægning af 

uddannelser eller institutioner. 

 

De nærmere rammer for udlagt undervisning, udlægning af praktikcen-

teropgaver samt anden ændret stedlig placering er udmeldt af Styrelsen 

for Undervisning og Kvalitet i brev af 9. december 2015 om retningslin-

jer for udlagt undervisning m.v. inden for erhvervsuddannelserne (bilag 

2). Retningslinjerne træder i kraft den 1. august 2017. 

 

7. Betingede godkendelser – geografisk afgrænsning 

Ministeriet har i ét konkret begrundet tilfælde fastsat en betingelse for en 

udbudsgodkendelses geografiske dækningsområde. Den konkrete betin-

gelse fremgår af oversigten over godkendelser (bilag 1). 
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8. Konsekvenser af afslag på at bevare eksisterende udbudsgod-

kendelser 

Ministeriet tilbagekaldte ved brev af 9. december 2015 om indkaldelse af 

ansøgninger i udbudsrunde 2017 de nuværende godkendelser til at udby-

de erhvervsuddannelsernes grund- og hovedforløb, herunder som udlagt 

undervisning.  

 

Institutioner, der mister deres nuværende udbudsgodkendelser, kan der-

for ikke fortsætte med at udbyde undervisning og afholde prøver på de 

uddannelsesdele (grundforløbets 2. del eller hovedforløbet), som institu-

tionen ikke er udbudsgodkendt til fra den 1. august 2017.  

 

Styrelsen skal dog særligt henlede opmærksomheden på, at optagne ele-

ver har krav på at kunne færdiggøre uddannelsen på en af de skoler, som 

er godkendt til at udbyde uddannelsen efter 1. august 2017, jf. ovenstå-

ende i afsnit 5, om samarbejde om uddannelsernes tilrettelæggelse.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Maria Nørby 

Kontorchef 

EUD-kontoret 

Direkte tlf. 3392 6373 

maria.norby@stukuvm.dk 
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Bilagsoversigt 

 

Bilag 1  Oversigt over godkendelser, afslag og begrundelser  

Bilag 2.  STUK’s brev af 9. december 2015: Retningslinjer for ud-

lagt undervisning m.v. inden for erhvervsuddannelserne. 

Bilag 3. STUK’s notat til REU af 13. juni 2016 om udbudsgodken-

delser og placering af udbud på eventuelle afdelinger. 


