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Notat om proces for udviklingsredegørelser og ændring af uddan-

nelser/uddannelsesbekendtgørelser  

 

I uddannelsesbekendtgørelserne fastsætter de faglige udvalg under iagtta-

gelse af rammerne i reglerne i lov om erhvervsuddannelser indholdet af 

erhvervsuddannelserne, jf. §§ 3 og 4. i bekendtgørelse nr. 1619 af 27. de-

cember 2019. 

 

Der kan foretages ændringer i bekendtgørelserne for de enkelte uddan-

nelser efter ønske fra det faglige udvalg. De ønskede ændringer skal 

fremgå af de udviklingsredegørelser, som de faglige udvalg indsender, jf. 

§ 38, stk. 5, i lov om erhvervsuddannelser. 

 

Hvis et fagligt udvalg ønsker ændringer i bekendtgørelsen og/eller ud-

dannelsesordningen, skal det faglige udvalg indsende en udviklingsrede-

gørelse for 2021.  

 

Det vil også være ved ændring af uddannelsesbekendtgørelserne, at der 

sker en opdatering af meritbilagene, herunder hvorvidt der skal tilføjes 

(typisk nye) eller eventuelt fjernes (typisk nedlagte) arbejdsmarkedsud-

dannelser, som ikke længere har relevans for uddannelsen. 

 

De faglige udvalg skal være opmærksomme på, at uddannelsesændringer, 

der udløser væsentlige merudgifter, ikke kan gennemføres uden særskilt 

finansiering og derfor skal finansieres på efterfølgende års finanslov. Det 

betyder, at disse ændringer tidligst kan træde i kraft i juli 2022. Vi skal 

understrege, at der er begrænsede muligheder for at gennemføre netto-

udgiftskrævende ændringer. 
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Proces for udviklingsredegørelser og uddannelsesbekendtgørelser 

2021 

Nedenfor beskrives processen for udviklingsredegørelser og eventuelle 

ændringer af uddannelserne. 

 

Den 1. september 2020 

Skabelon for udviklingsredegørelser samt data til brug for redegørelserne 

er tilgængeligt på ministeriets hjemmeside. 

 

September/oktober 2020 

De faglige udvalg udarbejder i perioden udviklingsredegørelser og koor-

dinerer deres udviklingsredegørelser og eventuelle ændringsønsker i for-

hold til tilgrænsende områder. 

 

Den 15. oktober 2020 

Frist for indsendelse af udviklingsredegørelser. 

 

15. oktober - 15. november 2020 

Det faglige udvalg og styrelsen drøfter udviklingsredegørelser og æn-

dringsønsker og justerer efter behov. 

Der drøftes eventuelt forslag til ny tekst i uddannelsesbekendtgørelserne. 

 

December 2020 

STUK færdigbehandler de faglige udvalgs forslag til bekendtgørelsesæn-

dringer og eventuelle ændringsønsker, der forudsætter indstilling fra Rå-

det for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU). Æn-

dringerne forventes forelagt REU i december 2020. 

 

Januar/februar 2021 

Der udarbejdes nye uddannelsesbekendtgørelser. 

De faglige udvalg forbereder forelæggelse af ændringer af uddannelses-

ordninger til skolerne (fire ugers høring) 

 

Marts 2021 

Uddannelsesbekendtgørelser udstedes, og de faglige udvalg sender æn-

dringer af uddannelsesordninger til høring på skolerne. 

 

April 2021 

Skolerne indsender høringssvar til de faglige udvalg.  

De faglige udvalg opretter uddannelsesordninger i uddannelsesadmini-

stration.dk.  

 

Maj 2021 

De faglige udvalg indtaster eventuelle ændringer i digital RKV (bilag 1 i 

uddannelsesbekendtgørelsen). 

 

STUK foretager legalitetskontrol af uddannelsesordningerne. 

http://uddannelsesadmini-stration.dk
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Juni 2021 

Uddannelsesordninger godkendes. 

STUK foretager legalitetskontrol og godkendelse af digital RKV. 

 

Juli/august 2021 

Uddannelsesbekendtgørelserne træder typisk i kraft den 1. juli. 

 

Skolerne udarbejder lokale undervisningsplaner som følge af eventuelle 

bekendtgørelsesændringer, og ændringer kan indarbejdes i elevernes ud-

dannelsesplaner.  

 

Væsentlige uddannelsesændringer (f.eks. et nyt navn på en uddannelse el-

ler at uddannelsen udbydes med eux) registrerer STUK i optagelse.dk se-

nest i uge 42. Det vil derefter være muligt for skolerne at oprette udbud, 

så de er synlige for eleverne, når de skal vælge uddannelse i marts det føl-

gende år med skolestart i august. 

 

De faglige udvalg opdaterer ligeledes ændringer på euv merit administra-

tion. Hvis ændringerne er så omfattende, at det eksisterende Certificate 

Supplement ikke mere er dækkende, udarbejder det faglige udvalg et nyt. 

 

 

http://optagelse.dk
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