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Spørgsmål og svar om adgangskurser til eud.  
 

Målgruppe: 

Kan EUV 1 elever deltage i kurset? Nej, EUV 1 elever kan ikke deltage i kurset, de star-
ter direkte på hovedforløbet og er fritaget for op-
tagelseskravet. 

Kan ansøgere til gf+ tage kurset Ja, så optages eleven betinget på gf+. 

Kan ansøgere, der tidligere har været optaget i 
grundforløbets første del (gf1), men ikke har gen-
nemført, blive optaget i adgangskurset, når de er 
fyldt 25 år? 

Adgangskravet om 02 i dansk og matematik gæl-
der både gf1 og gf2, så en ansøger, der har været 
optaget på gf1, vil opfylde adgangskravet til gf2 og 
ikke være i målgruppen for adgangskurset.  
Hvis en ansøger har været optaget til gf1 uden at 
opfylde adgangskravet om mindst 02 i dansk og 
matematik ud fra en helhedsvurdering jf. § 5 i lov 
om erhvervsuddannelser, vil denne kunne optages 
i adgangskurset.    

Har eleverne i adgangskurset adgang til special-
pædagogisk støtte (SPS)? 

Eleverne i adgangskurset, har samme ret til speci-
alpædagogisk støtte (SPS) som elever i erhvervs-
uddannelserne. Støtten søges og administreres på 
samme måde. 

Skal eleven være afklaret om uddannelsesvalg for 
at blive optaget i adgangskurset? 

Nej, ansøgeren skal ønske at blive optaget i en er-
hvervsuddannelse, men behøver ikke at have valgt 
hvilken. Ansøgeren kan også ønske at blive opta-
get i gf+. 

 

Udbud 

Hvem må udbyde forløbene? Skoler, der udbyder gf2 og gf+, kan udbyde ad-
gangskurser. 

Hvor ofte skal forløbene udbydes?  
 

Det er op til skolerne at tage stilling til organiserin-
gen og om den form, kurset udbydes i, herunder 
hvor tit skolen udbyder kurset, og om det udbydes 
som heltidsundervisning eller deltidsundervisning. 

Hvordan må skolerne udbyde kurset?  
 

Skolerne afgør selv, hvordan de udbyder kurset. 

Er skolerne forpligtede til at udbyde adgangskur-
set? 

Det er en udbudsret og ikke en pligt. Skolen kan 
vælge ikke at gennemføre kurserne.  
Skolen skal dog give elever adgang til betinget op-
tagelse og drage omsorg for, at eleven kan gen-
nemføre kurset på en anden skole, hvis den ikke 
selv gennemfører det.  

Kan skolerne udbyde fjernundervisning? Adgangskurset kan ikke udbydes som fjernunder-
visning, da det er en del af intentionen, at opkvali-
ficeringen skal være tilknyttet eud for at skabe 
sammenhængende forløb i forhold til den videre 
uddannelse.  
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Er der krav om et minimum antal årselever? Nej, der udbetales takst uanset antal.  

Kan skoler der udbyder FGU,  FVU eller avu ud-
byde adgangskurser? 

Nej, adgangskurset kan udbydes af skoler, der er 
godkendt til udbud af gf+ eller gf2 og kan ikke gen-
nemføres som FVU eller avu.  

Er det muligt for jobcentrene at købe sig til et kur-
sus – rekvirere et forløb? 
 

Ja, et jobcenter og en skole kan indgå købsaftale 
om et adgangskursus som rekvireret forløb. Købs-
aftalen udgør tilmeldingen, og ansøgeren skal ikke 
tilmelde sig i optagelse.dk. Ansøgeren skal opfylde 
de samme betingelser som andre ansøgere, herun-
der ønske betinget optagelse i en erhvervsuddan-
nelse, og have udtømt sin mulighed for optagelse 
efter reglerne i erhvervsuddannelseslovens § 5og 
5a.   

 

Optagelse 

Hvornår har eleven forbrugt sin ene mulighed for 
at blive optaget på adgangskurset? 
 

Optaget er forbrugt ved fremmøde den første dag.  

Kan en ansøger blive optaget i adgangskurset, hvis 
denne søger ind på en dimensioneret uddannelse 
med kvote?  
 

Ja. Det betingede optag er til erhvervsuddannelser 
generelt og ikke til en specifik uddannelse. Ansø-
geren har samme status i søgekøen til uddannel-
sens gf2, hvis denne består adgangskurset.  
 

Hvordan søger man om at blive optaget i adgangs-
kurset? 

Ansøgeren søger ind på gf+ eller det grundforløb, 
som denne ønsker at blive optaget på. Skolen kon-
takter herefter ansøgeren for aftale om det videre 
forløb, herunder evt. adgangskursus. 

En ansøger, søger om optagelse i en uddannelse 
der ligger langt væk. Kan ansøgeren efter en be-
tinget optagelse ifølge adgangskurset på en skole, 
der ligger, hvor ansøgeren bor. 

Ja. Ansøgeren kan enten overflyttes efter den be-
tingede optagelse, eller skole kan afregning selv 
indbyrdes. 

Er eleverne på adgangskursus omfattet af de al-
mindelige skolehjemsregler? 

Eleven er ikke berettiget til skolehjem. 

Skal ansøgeren have været til optagelsesprøve for 
at vurdere, om denne er i målgruppen? 

Ja, ansøgeren skal have udtømt sin mulighed for at 
blive optaget efter reglerne i § 5 og 5 a, herunder 
været til optagelsesprøve. 

Er der kriterier ift. at være tæt på?  Skolen skal skønne, om ansøgeren vil kunne nå fa-
gets/fagenes mål og bestå prøven i den fastsatte 
varighed.  
 

Hvordan kan skolerne kontrollere, om eleverne 
har været optaget på kurset andre steder? 

Det kan skolerne ikke, det afklares ved dialog med 
eleven. 

Skal der være en optagelsesfrist, eller kan det 
være første kursusdag? 

Skolen fastsætter ansøgningsfrist og beslutter, 
hvor sent før kursusstart, den optager elever.  
 

Skal eleven kunne fortsætte i erhvervsuddannel-
sen umiddelbart efter at have afsluttet adgangs-
kurset.  

Det er ikke et krav. Skolen tilrettelægger, hvor ofte 
og hvordan den udbyder og gennemfører kurset.  
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Hvornår skal skolen opkræve deltagerbetaling? Deltagerbetalingen skal være opkrævet forud for 
kurset. Ansøgerens tilmelding er først gyldig, når 
denne har betalt deltagerbetalingen.  

Hvilket beløb er deltagerbetalingen? Deltagerbetalingen følger taksten for VUC, og er 
p.t. 120,- kr. pr. fag (1. feb. 2020). 

Hvordan registreres det betingede optag? Tilmelding til adgangskurset udgør registreringen 
af det betingede optag.  

Er elever på adgangskurset berettigede til SU? Elever, der deltager i kurset som heltidsundervis-
ning, er berettiget til SU, hvis de i øvrigt opfylder 
betingelserne. Heltidsundervisning er mindst 23 
lektioner á 45-55 minutter om ugen.  

Er elever på adgangskurset berettigede til SU? 
 

Folketinget behandler i øjeblikket et forslag om 
ændring af SU-loven, så det bliver muligt at få SU 
til adgangskurset, når kurset er under 3 måneders 
varighed. Forslaget vil gælde for kurser, der udby-
des som heltidsundervisning (i henhold til uddan-
nelsesreglerne). Der vil blive orienteret mere ud-
dybende på www.su.dk, når lovforslaget er vedta-
get. 

Kan en ansøger deltage i både dansk og dansk 
som andetsprog? 

Nej, ansøgeren kan kun optages i et af fagene. 
Dansk som andetsprog er i sig selv adgangsgivende 
til erhvervsuddannelserne.  

Er der retskrav på optagelse i eud, hvis eleven be-
står adgangskurset? 
 
 
 
 

Ja, det følger af det betingede optag, at eleven er 
lovet optagelse i en erhvervsuddannelse, hvis 
denne består optagelseskurset. Eleven er dog lige-
stillet med andre ansøgere og er f. eks. ikke garan-
teret optagelse i en dimensioneret uddannelse og 
kan blive afvist pga. pladsmangel, for mange ansø-
gere mv.  

 

Realkompetencevurdering (rkv) 

Skal rkv gennemføres før eller efter kurset? Rækkefølgen aftales for den enkelte elev. Begge 
dele er muligt.  
Afgørelse af evt. euv1 skal ske forud for kurset.  

 

Tilrettelæggelse af undervisningen 

Hvor er fagene beskrevet? Fagene er beskrevet i Bekendtgørelse om grund-
fag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk 
og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og 
om adgangskurser til erhvervsuddannelserne. 

Er der nogen begrænsning på tilrettelæggelses-
former 

Nej, det er skolen, der tilrettelægger forløbene. 
Adgangskurset kan dog ikke udbydes som fjernun-
dervisning. 

Kan der være individuel varighed på adgangskur-
set? 
 

Nej, fagene har fast varighed.  
Matematik: 105 timer 
Dansk: 120 timer 
Dansk som andetsprog: 180 timer 
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(Klokketimers lærerdækket undervisning). 

Kan man samlæse dansk og dansk som andet-
sprog? 

Ja, i det omfang det giver faglig mening, fx i de 
praktiske øvelser eller i forhold til mål om sproglig 
bevidsthed.  

Stilles der særlige krav til lærerkompetencer? Nej, lærerkompetencerne til adgangskurset følger 
reglerne i kapitel 3 i bekendtgørelse om erhvervs-
uddannelse. 

Stilles der krav til et særligt undervisningsmiljø? Der gælder de almindelig regler ift. voksenpæda-
gogisk miljø, da kurset er for elever over 25 år.  

Hvor meget af undervisningen skal være forlagt til 
et praksis-lokale? 

Op til 1/3 af undervisningstiden kan være tilrette-
lagt med praktiske opgaver, som danner grundlag 
for behandling af dansk- eller matematikfaglige 
emner.  

Hvilke regler er der ift. tilstedeværelse og frem-
møde? 

Eleven har mødepligt. Eleven er omfattet af sko-
lens almindelige studie- og ordensregler.  

 

Prøver og bevis 

Får eleven bevis for adgangskurset? Ja, skolen udsteder et prøvebevis, og karakteren 
indberettes til karakterdatabasen.  

Hvilken form for dokumentation skal eleven have, 
når denne stopper på kurset før den afsluttende 
prøve? 

Skolen udarbejder lokalt et dokument, der beskri-
ver, hvilke dele af kurset, eleven har opnået.  

Hvilke krav stilles der til censor? Kvalifikationskrav til censor sidestilles med grund-
fagseksamen, da eksamen er omfattet af eksa-
mensbekendtgørelsen. Censorfordeling indgår i 
skolernes alm. censorarbejde. 

Hvordan finansieres censuren? Afholdelse af prøve, herunder censur, er omfattet 
af taxameteret, så udgifter til censur afholdes af 
skolen.   

 

Ikrafttrædelse 

Hvornår træder regler i kraft? 
 

Reglerne træder i kraft den 1. juli 2020, og 
skolerne kan gennemføre adgangskurser med 
opstart fra og med denne dato. 

 




