Fakta: Fordelsuddannelser
Fordelsuddannelser er uddannelser, hvor der især kommer til at mangle
faglærte i fremtiden. På fordelsuddannelser er der gode muligheder for
lærepladser og jobmuligheder efterfølgende. Fordelsuddannelserne er
derfor et attraktivt førstevalg for unge og voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse.
Det kommunikeres ud til arbejdsgiverne og eleverne, at der forventes
efterspørgsel på arbejdskraft inden for fordelsuddannelsernes beskæftigelsesområder og elever stilles i udsigt, at der er stor sandsynlighed for, at
de inden for tre måneder efter, at de har kvalificeret sig til at påbegynde
hovedforløbet, kan få en læreplads i en virksomhed.
Nyt om fordelsuddannelser med ny trepartsaftale, november 2020
Med trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra den 21. november
2020 er det besluttet at afskaffe fordelsuddannelser. Det betyder, at fordelsuddannelser som koncept ophører pr. 1. januar 2022, og at de aktuelt
udpegede fordelsuddannelser for 2021 er sidste gang, at erhvervsuddannelser udpeges til fordelsuddannelser.
Fordelsuddannelser fortsætter i 2021, men uden mulighed for økonomisk bonus for virksomheder.
Hvordan udpeges fordelsuddannelser?
I 2021 er 35 erhvervsuddannelser udpeget som fordelsuddannelser. Erhvervsfiskeruddannelsen anvender i 2021 fordelskonceptet, Det betyder,
at der i 2020 er i alt 36 fordelsuddannelser. Se her på ministeriets hjemmeside.
Fordelsuddannelserne udpeges i dialog med de faglige udvalg og efter en
begrundet ansøgning fra arbejdsgivernes brancheorganisationer. Brancheorganisationerne har begrundet deres ansøgninger om fordelsuddannelserne for 2021 med en eller flere af nedenstående:
• mangel på arbejdskraft fremover i forhold til den nuværende tilgang
til uddannelserne
• vanskeligheder med at skaffe et tilstrækkeligt antal elever
Oprettelse af lærepladser
Der er ikke formelle krav om oprettelse af et bestemt antal lærepladser til
de organisationer, der har ansøgt om, at en uddannelse på deres område
bliver fordelsuddannelse. Af trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalifice-
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ret arbejdskraft og praktikpladser fra august 2016 fremgår det imidlertid
at:
”Virksomhederne skal bestræbe sig på at tilbyde eleven en uddannelsesaftale senest tre
måneder efter grundforløbets afslutning gerne efter formidling fra skolen hhv. praktikcentret og evt. understøttet af det lokale
uddannelsesudvalg.”
Virksomheder, som repræsenteres af de brancheorganisationer, mv. som
har ansøgt om udpegning af fordelsuddannelser, har dermed kollektivt
tilkendegivet en forpligtelse til at oprette lærepladser til de elever, der har
gennemført 2. del af grundforløbet på fordelsuddannelsen i 2020/2021
eller de elever, der på erhvervsfiskeruddannelsen er påbegyndt uddannelsen i 2020/2021.
Elever på fordelsuddannelserne og skolepraktik
En elev i en fordelsuddannelse, som efter grundforløbets afslutning ikke
har eller har haft en uddannelsesaftale, skal ligesom elever i uddannelser,
som ikke er fordelsuddannelser, have tilbud om skolepraktik ved elevens
afslutning af grundforløbet, såfremt der udbydes skolepraktik på uddannelsen.
Lærepladssøgende elever, som afslutter deres grundforløb i fordelsuddannelser i 2021 eller 20222 kan dog vente med at tage imod tilbuddet
om skolepraktik i op til tre måneder efter grundforløbets afslutning.
Grundforløbets afslutning er dagen, hvor der er grundlag for at udstede
grundforløbsbevis til eleven. Vælger eleven at tage imod tilbuddet, kan
undervisning i skolepraktik påbegyndes i perioden fra en måned efter
grundforløbets afslutning og indtil senest tre måneder efter grundforløbets afslutning.
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