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Til alle erhvervsskoler: Udmelding om pulje til bedre uddannel-
sesdækning 

1. Indledning 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) orienterede med brev 
den 29. november 2019 om, at der er i perioden 2020-23 er mulighed for 
at ansøge om bevillinger fra en pulje på 25 mio. kr. i alt til bedre uddan-
nelsesdækning med erhvervsuddannelser, hhx og htx (link). Puljen indgår 
i den politiske aftale om Øget udbud af uddannelser i hele Danmark og 
henvisningstaxameter. 
 
Med brevet her åbnes for puljeansøgninger fra erhvervsskoler til bedre 
uddannelsesdækning med de nævnte uddannelser. Der er ansøgningsfrist 
den 10. juni 2020. Ansøgerne får svar i løbet af september. 
 
Det skal nævnes til orientering, at offentlige og private gymnasier samt 
VUC’er har mulighed for at ansøge om midler til bedre uddannelsesdæk-
ning med erhvervsuddannelsernes grundforløb fra den samme pulje. 
Modtagelse af puljemidler forudsætter en godkendelse til at udbyde 
grundforløb. Gymnasier m.v. har modtaget særskilt brev, som kan ses på 
ministeriets hjemmeside med information om puljen. 
 
Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige 
udvalg, Danske Regioner samt regionsrådene har modtaget kopi af begge 
breve til orientering. 
 
2. Hvad kan der ansøges om støtte til (eud, hhx og htx) 
Der kan ansøges om bevilling fra puljen til følgende formål: 
 

1. Erhvervsskoler kan oprette nye uddannelsessatellitter, som ud-
byder erhvervsrettede uddannelser, dvs. erhvervsuddannelsers 
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grund og/eller hovedforløb, hhx og htx, i de egne, hvor der ikke 
findes et udbud i forvejen.  

2. Erhvervsskoler, der inden for gældende udbudsregler opretter et 
udbud af fx erhvervsuddannelsernes grundforløb ved, at er-
hvervsskolen lejer overskydende lokaler på et gymnasie i et ud-
kantsområde. 

 
Oprettelse af nye satellitter forstås på den måde, at en erhvervsskole på 
baggrund af skolens nuværende udbudsgodkendelser åbner nye udbud 
på en eller flere andre adresser. I forlængelse heraf vil STUK lægge til 
grund, at ansøgninger om bevilling til at aktivere udbudsgodkendelser på 
adresser, hvor ansøgeren i forvejen har en godkendelse, men ikke tidlige-
re har haft et aktivt udbud af erhvervsuddannelser, i denne sammenhæng 
betragtes som nye udbud, da det faktuelt forbedrer uddannelsernes til-
gængelighed for unge.  
 
Det er muligt at ansøge om tilskud til etablering af udbud, hvor beslut-
ningen om oprettelse eller aktivering af udbuddet er sket efter aftalen om 
puljen blev indgået den 26. april 2019 eller hvor det første elevoptag sker 
pr. august 2020 eller senere.  
 
Ansøgninger om støtte vurderes efter kriterierne beskrevet i brevets af-
snit 3 og 4. Et af kriterierne er sikring af udbud i tyndt befolkede områ-
der. Tyndt befolket område er operationaliseret sådan, at uddannelses-
udbuddet skal været placeret på en adresse i en kommune, der vil udløse 
udkantstilskud til erhvervsuddannelser, hhx og htx. Listen over kommu-
ner, der udløser udkantstilskud, ses i bilag 2. 
 
Puljen udmøntes i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023. Dette er den 
første udmelding. Der er 8,4 mio. kr. til rådighed i 2020. Der forventes at 
være 8,5 mio. kr. til rådighed i 2021 samt 8,4 mio. kr. i 2022 og 2023 
tilsammen. Udgifterne afholdes på finanslovens § 20.38.02.70. Tilskud til 
nye uddannelsessatellitter af erhvervsrettede uddannelser. 
 
Der kan ansøges om dækning af etableringsomkostninger op til de fak-
tisk afholder udgifter, og maksimalt 1,5 mio. kr. pr. udbud. Etablerings-
omkostninger kan fx være omkostninger til:  
 

1) Bygninger, herunder  
a) Lejemål, fx depositum  
b) Tilretning af lokaler, der skal anvendes til undervisning  
c) Køb af udstyr til gennemførelse af undervisningen 

2) IT-udstyr 
3) Kommunikation, markedsføring m.v. 
4) Revision 
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Ansøger skal indsende en kort redegørelse for de etableringsomkostnin-
ger, der søges om bevilling til, og for de samlede etableringsomkostnin-
ger. Redegørelsen skal indeholde en begrundelse for, hvorfor de anførte 
udgifter er nødvendige for at etablere udbuddet. STUK har vedhæftet et 
skema til brug for redegørelsen. 
 
Budgettet for de samlede etableringsomkostninger skal være opdelt i 
ovenstående fire kategorier og angive de forventede samlede etablerings-
omkostninger samt egenfinansiering. STUK har vedhæftet et skema til 
brug for angivelse af budget og egenfinansiering. 
 
Hvis der er ansøgninger for et større beløb end puljens ramme for 2020, 
vil der blive foretaget en tværgående prioritering mellem ansøgningerne 
ud fra kriterier, som fremgår af brevets afsnit 4 og 5 samt ud fra begrun-
delsen for udgifterne. 
 
STUK udbetaler hele etableringstilskuddet i umiddelbar forlængelse af 
godkendelse af ansøgningen. Bevilgede midler kan kræves tilbagebetalt, 
hvis de ikke anvendes til formålet.  
 
STUK giver nærmere information om udbetaling af tilskud, regnskab og 
revision i tilskudsbrevet.  Der skal aflægges revisorattesteret regnskab for 
anvendelsen af det ydede tilskud.  
 
Tilskudsmodtagerne kan kun foretage justeringer i budgettet efter 
STUK’s forudgående godkendelse. 
 
3. Særligt om ansøgningsproces for erhvervsuddannelser 
Puljen støtter oprettelse af nye udbudssteder. STUK opfordrer derfor til, 
at der i ansøgningsprocessen sker en løbende koordinering med regions-
rådet, som har en koordinerende rolle omfattende grundforløbets 1. og 
2. del med hensyn til geografisk dækning. Med hensyn til grundforløbets 
2. del og hovedforløb opfordrer STUK til, at de faglige udvalg og lokale 
uddannelsesudvalg inddrages i koordineringen.  
 
Målet med den samlede koordinering er, at der opnås en hensigtsmæssig 
geografisk dækning og udnyttelse af ressourcerne. 
 
Ansøgningsproceduren for at ansøge om midler fra puljen til at etablere 
et nyt udbud er følgende: 
 

1. Ansøger udfylder et ansøgningsskema, der redegør for behovet 
for et nyt udbudssted. STUK har vedhæftet et skema til brug for 
ansøgningen. 

2. Ansøger udfylder et ansøgningsskema der redegør for etable-
ringsomkostninger, der søges om puljestøtte til, og et budget- og 
regnskabsskema, jf. afsnit 2. De i alt tre skemaer skal indsendes 
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samlet til STUK’s postkasse STUK.CEF@stukuvm.dk. I emne-
feltet skal de stå ”Ansøgning om bedre uddannelsesdækning” og 
i mailens tekst angives tydeligt, at der ansøges inden for er-
hvervsuddannelserne. Ansøgninger skal være underskrevet af le-
delsen. 

3. Den ansøgende institution skal indhente udtalelser om det nye 
udbudssted fra naboskoler, der udbyder den uddannelse, der an-
søges om. 

4. Den ansøgende institution skal indhente regionsrådets indstilling 
om udbudsstedets stedlige placering i regionen. 

5. Den ansøgende institution sender ansøgningen om nyt udbuds-
sted, inklusiv alle udtalelser fra naboskoler samt indstilling fra re-
gionsrådet, og puljeansøgning til STUK, som herefter behandler 
ansøgningen.  

Hvis en nabobskole afgiver en udtalelse, der ikke støtter etableringen af 
et nyt udbud af grundforløb og/eller hovedforløb, skal udtalelsen inde-
holde en dokumentation for, hvordan et eventuelt nyt udbud påvirker 
skolens elevgrundlag. Dokumentationen skal være dataunderstøttet, fx i 
form af statistik, analyser og prognoser med hensyn til elevgrundlag og 
behov for færdiguddannede i dækningsområdet. 
 
4. Vurderingskriterier inden for erhvervsuddannelserne 
Ved vurdering af ansøgninger om oprettelse af nye udbudssteder med 
støtte fra puljen vil der blive anvendt samme kriterier som ved vurdering 
af ansøgninger om nye udbud af erhvervsuddannelserne. Børne- og Un-
dervisningsministeren træffer afgørelser om godkendelse og bevillinger 
ud fra en samlet vurdering. 
 
Vurdering af ansøgningerne tager afsæt i følgende indbyrdes forbundne 
kriterier: 
 

1) Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til er-
hvervsudvikling og herunder det forventede lokale/regionale 
praktikpladspotentiale.  

 
2) Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannel-

sesmiljøer. 
 

3) Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efter-
spørgsel og behov. 

  
4) Bidrag til at opfylde de fire klare mål med reformen af erhvervs-

uddannelserne fra 2015:  
a. Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse direkte efter 

9. eller 10. klasse.  
b. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.  
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c. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de 
bliver så dygtige, de kan.  

d. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.  
 
Det er herudover et kriterie, at bevillingen sikrer udbud i tyndt befolkede 
områder. 
 
STUK har følgende uddybende bemærkninger til kriterierne. 
 
Ad 1. Geografisk dækkende udbud under hensyn til erhvervsudvikling m.v.  
Som grundlag for STUK’s vurdering skal ansøgningen indeholde overve-
jelser om erhvervsudvikling og det lokale og regionale arbejdsmarkeds 
behov, herunder udviklingen i praktikpladspotentialet lokalt og regionalt.  
 
Ad 2. Sikring af faglige bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer  
Som grundlag for STUK’s vurdering skal ansøgningen redegøre for, 
hvordan der kan sikres et fagligt bæredygtigt uddannelsesmiljø for unge 
og voksne elever. 
 
Ad 3. Sikring af geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov 
Som grundlag for STUK’s vurdering skal ansøgningen indeholde en re-
degørelse for behovet for nye udbud i lokalområdet, herunder i forhold 
til nærliggende institutioner og udviklingen i ungdomsårgangene. Ansøg-
ningen skal redegøre for elevgrundlaget for det nye udbud, redegøre for 
hvordan udbuddet kan bidrage til at øge søgningen til erhvervsuddannel-
serne, samt redegøre for om et ny udbud får konsekvenser for andre 
erhvervsskolers elevgrundlag og arbejdsmarkedets behov. Godkendelse 
af et nyt udbud må således ikke forventes at medføre, at andre udbydere 
mister elevaktivitet i en sådan grad, at deres udbud ikke længere er fagligt 
eller økonomisk bæredygtigt. 
 
Ad 4. Bidrag til sikring af de fire klare reformmål 
I aftalen om reformen er der opstillet resultatmål for hvert af de fire kla-
re mål for reformen. For at følge udviklingen set i forhold til reformmål 
og resultatmål har ministeriet udviklet en række indikatorer. Ansøgeren 
skal give en kort redegørelse for, hvad indikatorerne viser set i relation til 
ansøgningen, og en kort redegørelse for i hvilket omfang skolen leverer 
gode resultater set i forhold til de fire reformmål. 
 
Indikatorerne findes på uddannelsesstatistik.dk 
 
Ad sikring af udbud i tyndt befolkede områder 
Tyndt befolket område er operationaliseret sådan, at uddannelsesudbud-
det skal været placeret i en kommune, der vil udløse udkantstilskud til 
erhvervsuddannelser. Listen over disse kommuner ses i bilag 2. 
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5. Ansøgningsprocedure og vurderingskriterier inden for de er-
hvervsgymnasiale uddannelser 
Ansøgningsproceduren og vurderingskriterierne for ansøgninger om nye 
gymnasiale udbudssteder i skoleåret 2021/22 fremgår af brev af 7. febru-
ar 2020 fra STUK. 
 
Det er muligt at ansøge om puljemidler, som støtter etableringen af de 
nye udbudssteder. Det er kun institutioner, hvor elever påbegynder en 
erhvervsgymnasial uddannelse den 1. august 2020 eller senere, som kan 
komme i betragtning til midler fra puljen. Endvidere gælder det, at der 
kun kan ansøges om midler til erhvervsgymnasiale udbud, der placeres i 
en kommune, der udløser udkantstilskud. Der henvises derudover til 
ovennævnte kriterier i afsnit 2. 
 
Ved ansøgning skal der indsendes en kort redegørelse for etableringsom-
kostninger samt budget- og regnskabsskemaet, jf. afsnit 2. 
 
Ansøgninger om bevillinger til udbud af hhx og htx sendes ind særskilt 
til adressen STUK.CEF@Stukuvm.dk. I emnefeltet skal de stå ”Ansøg-
ning om bedre uddannelsesdækning” og i mailens tekst angives tydeligt, 
at der ansøges inden for hhx og/eller htx. Ansøgninger skal være under-
skrevet af ledelsen. 
 
Børne- og Undervisningsministeren træffer afgørelser om bevillinger ud 
fra en samlet vurdering. 
 
6. Tidsplan og tidsfrister 
Arbejdet med ansøgninger til puljen om bedre uddannelsesdækning gen-
nemføres efter tidsplanen i bilag 1. Institutioner og andre aktører vil bli-
ve orienteret om væsentlige ændringer. Der er frist den 10. juni 2020 for 
ansøgninger om bevilling fra puljen. STUK forventer at kunne give svar 
til ansøgerne i løbet af september. 
 
Spørgsmål om puljeansøgninger om udbud af erhvervsuddannelser kan 
rettes til: 

Fuldmægtig Signe Uhrenholdt Madsen 
Signe.Uhrenholdt.Madsen@stukuvm.dk 
 
Chefkonsulent John T. Larsen 
John.Torben.Larsen@stukuvm.dk 

 
Spørgsmål om puljeansøgninger om udbud af hhx og htx kan rettes til: 
 
 Specialkonsulent Frederik Stobbe 

Frederik.Stobbe@stukuvm.dk 
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Med venlig hilsen 
 
 
Signe Uhrenholdt Madsen 
Fuldmægtig 
Direkte tlf. +45 21 42 55 38 
Signe.Uhrenholdt.Madsen@stukuvm.dk 
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Modtagerliste 
Godkendte udbydere af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser 
Danske Erhvervsskoler og Gymnasier – Lederne  
Danske Erhvervsskoler og Gymnasier - Bestyrelserne  
Danske SOSU-skoler  
Danske Landbrugsskoler  
Danske Gymnasier  
Danske HF & VUC (Lederne) 
Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier  
Gymnasiernes Bestyrelsesforening 
 
Modtagere af kopi til orientering 
Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser  
De faglige udvalg  
Danske Regioner  
Region Nordjylland  
Region Midtjylland  
Region Syddanmark  
Region Sjælland  
Region Hovedstaden  
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Bilag 1. Tidsplan  
(ultimo februar 2020 – tidsplanen kan løbende blive justeret) 
 
Frist 2019 Opgave Ansvar Status 
Ultimo 
november 

STUK har udsendt brev til institutionerne med generel 
orientering om puljen 

STUK Afsluttet 

Frist 2020 Opgave Ansvar  
Medio 
februar 

STUK har orienteret om gymnasiers mulighed for at ud-
byde grundforløb 
 
REU’s har afgivet høringssvar om bl.a. kriterier for vurde-
ring af gymnasiers ansøgninger om udbud af grundforløb 

STUK Afsluttet 

Primo 
marts 

STUK: 
- udmelder puljen til bedre uddannelsesdæk-

ning  
- åbner for gymnasiers ansøgninger om udbud 

af eud-grundforløb 
- åbner ansøgningsprocedure for nye gymnasia-

le udbud i skoleåret 2021/22 
- informerer på uvm.dk 

STUK Afsluttet 

Uge 10 STUK iværksætter høring af rammer for partnerskabsafta-
ler og informerer på uvm.dk 

STUK - 

Ultimo 
april 

STUK udsender rammer om partnerskabsaftaler og in-
formerer på uvm.dk 

STUK - 

1.5. Annoncering på statens-tilskudspuljer.dk af puljen til bed-
re uddannelsesdækning 

STUK - 

10.6. Frist for ansøgning om: 
- udbud af eud, hhx og htx inkl. udtalelser fra 

regionsrådet og høringssvar fra naboskoler 
- bevillinger fra puljen 
- udbud af almengymnasiale uddannelser (stx, 

toårig stx, toårig hf og hf-enkeltfag)  inkl. ud-
talelser fra regionsråd og høringssvar fra na-
boskoler 

STUK - 

12.6. STUK forelægger for REU ansøgninger fra gymnasier 
m.v. om nye udbudsgodkendelser af eud-grundforløb 

STUK - 

30.6. Frist for REU’s høringssvar REU - 
September STUK har givet tilsagn/afslag til ansøgerne på udbudsan-

søgninger og ansøgninger om bevillinger fra puljen 
STUK - 

November Frist for godkendte skoler til at oprette nye udbud af eud, 
hhx og htx i optagelse.dk 

Skolerne - 

Frist 2021 Opgave Ansvar Status 
1.1. Nye udbud kan åbnes. Der er ikke vinteroptag på de gym-

nasiale uddannelser, og derfor vil der først kunne optages 
elever fra august 2021. 

Skolerne - 
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Bilag 2: Liste over kommuner der udløser udkantstilskud (ud-
kantskommuner)*) 
 
Udkantskommuner 2017 
Assens Kommune 
Billund Kommune 
Bornholm Kommune 
Faxe Kommune 
Faaborg-Midtfyn Kommune 
Guldborgsund Kommune 
Haderslev Kommune 
Hjørring Kommune 
Jammerbugt Kommune 
Kalundborg Kommune 
Kerteminde Kommune 
Langeland Kommune 
Lemvig Kommune 
Lolland Kommune 
Læsø Kommune 
Mariagerfjord Kommune 
Middelfart Kommune 
Morsø Kommune 
Norddjurs Kommune 
Nordfyns Kommune 
Nyborg Kommune 
Odsherred Kommune 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
Samsø Kommune 
Skive Kommune 
Stevns Kommune 
Struer Kommune 
Svendborg Kommune 
Syddjurs Kommune 
Thisted Kommune 
Tønder Kommune 
Varde Kommune 
Vejen Kommune 
Vesthimmerlands Kommune 
Vordingborg Kommune 
Ærø Kommune 
Aabenraa Kommune 
 
*) Oversigten gælder frem til og med 2020. Der vil ske en genberegning 
af udkantskommuner i forslag for finanslov 2021. 


