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Orientering om mulighed for at udbyde erhvervsuddannelsers 

grundforløb på gymnasier m.v. 

I april 2019 indgik Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Fol-

keparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Li-

beral Alliance ”Aftale om øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i 

hele Danmark og henvisningstaxameter”. 

 

Aftalens hensigt er, at de unge skal vælge en ungdomsuddannelse baseret 

på interesser, evner og ønsker. Det kræver, at de unge mødes af en bred 

vifte af forskellige og relevante uddannelsesmuligheder, der er geografisk 

tilgængelige. Aftalen indeholder derfor en række initiativer, som skal 

bringe de erhvervsrettede uddannelser, dvs. erhvervsgymnasiale uddan-

nelser og erhvervsuddannelser, tættere på de unge. 

 

Med hensyn til erhvervsuddannelserne er ét af initiativerne, at offentlige 

og private gymnasier samt VUC’er (herefter gymnasier m.v.) med virk-

ning fra 1. januar 2020 i særlige tilfælde og for en tidsbegrænset periode 

kan godkendes til udbud af erhvervsuddannelsernes grundforløb. Initia-

tivet er udmøntet i lov om ændring af lov om institutioner for almen-

gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.fl. (lov nr. 1561 

af 27. december 2019). Muligheden vil som udgangspunkt højst omfatte 

fem institutioner inden 2022 og som udgangspunkt højst 10 institutioner 

samlet set i 2025. 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) orienterer med dette 

brev gymnasier m.v. samt andre aktører om proces- og tidsplan for an-

søgning om godkendelse til udbyde grundforløb. Desuden orienteres om 

arbejdet med at fastlægge de kriterier, som bliver lagt til grund for vurde-

ringen af ansøgningerne. 

 

STUK arbejder efter denne overordnede tidsplan for ansøgningsproces-

sen. 
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Overordnet tidsplan for ansøgningsproces (februar 2020) 

Aktivitet Tidspunkt 

STUK udmelder proces for ansøgning om udbud af eud-grundforløb 

samt vurderingskriterier 

Ultimo februar 2020 

Gymnasier m.v. har frist for ansøgning om udbud af eud-grundforløb 10. juni 2020 

Ansøgere får godkendelser eller afslag September 2020 

Nye udbudsgodkendelser får virkning, og elever kan optages fra det-

te tidspunkt 

Januar 2021 

 

STUK har igangsat en høring af Rådet for de Grundlæggende Erhvervs-

rettede Uddannelser (REU) om de kriterier, som skal anvendes ved vur-

deringen af udbudsansøgninger fra gymnasier m.v. Det fremgår af hø-

ringsmaterialet, at STUK påtænker at tage afsæt i følgende indbyrdes 

forbundne kriterier: 

 

1) Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til erhvervs-

udvikling og herunder det forventede lokale/regionale praktikplads-

potentiale. 

2) Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelses-

miljøer. 

3) Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørg-

sel og behov. 

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

dannelserne fra 2015. 

5) Udbuddet omfatter kun uddannelser uden dimensionering på ansøg-

ningstidspunktet. 

6) Der er indgået en partnerskabsaftale med en erhvervsskole, der ligger 

i samme geografiske område, og som er godkendt til udbud af, og 

som har aktivitet på den pågældende uddannelse. 

 

De endelige kriterier forventes meldt ud ultimo februar, jf. tidsplanen.  

Desuden igangsætter STUK udarbejdelsen af en bekendtgørelse om 

partnerskabsaftaler. Et bekendtgørelsesudkast forventes sendt i høring 

primo marts. Bekendtgørelsen forventes udstedt ultimo april. 

 

STUK gør herudover opmærksom på, at der med aftalen er afsat en pulje 

på i alt 25 mio. kr. i 2020-23 til bedre uddannelsesdækning af erhvervs-

uddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser. Gymnasier m.v. kan 

ansøge om tilskud fra puljen til at oprette godkendte udbud af erhvervs-

uddannelsernes grundforløb. Erhvervsskoler kan bl.a. ansøge om tilskud 

til oprettelse af nye uddannelsessatellitter af erhvervsuddannelser og er-

hvervsgymnasiale uddannelser. 
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STUK har igangsat en høring af REU om de kriterier, som skal anvendes 

ved vurdering af puljeansøgninger fra gymnasier m.v. og erhvervsskoler. 

Det fremgår af høringsmaterialet, at STUK ved vurdering af ansøgninger 

fra gymnasier m.v. påtænker at tage afsæt i de seks ovenfor nævnte krite-

rier samt dette syvende kriterie: 

 

7) Sikring af udbud i tyndt befolkede områder. 

 

De endelige kriterier forventes meldt ud ultimo februar sammen med 

udmelding af processen for ansøgninger om udbud af erhvervsuddannel-

sernes grundforløb. 

 

STUK vil løbende orientere om tidsplan og proces for ansøgninger om 

udbud af erhvervsuddannelsernes grundforløb og ansøgning om støtte 

fra puljen. Al relevant information lægges også på Børne- og Under-

visningsministeriets hjemmeside. Her kan bl.a. ses høringen af REU.  

 

Spørgsmål fra gymnasier m.fl. om muligheden for at udbyde erhvervsud-

dannelsernes grundforløb og muligheden for at ansøge om puljestøtte 

hertil kan med mail rettes til:  
 

 Fuldmægtig Signe Uhrenholdt Madsen 

(signe.uhrenholdt.madsen@stukuvm.dk) 

 

 Chefkonsulent John T. Larsen (john.torben.larsen@stukuvm.dk) 

 

Erhvervsskoler kan rette spørgsmål til de ovennævnte kontaktpersoner 

om udbud af erhvervsuddannelsernes grund- og hovedforløb samt om 

muligheden for at ansøge om puljestøtte hertil. 

 

Spørgsmål om udbud af erhvervsgymnasiale uddannelser og muligheden 

for at ansøge om puljestøtte hertil kan med mail rettes til: 

 

 Specialkonsulent Frederik Stobbe (frederik.stobbe@stukuvm.dk) 

 

STUK orienterer afslutningsvist om, at vi har tilrettelagt en fælles proces 

for institutioners ansøgninger om nye udbud af gymnasiale uddannelser 

og erhvervsuddannelsers grundforløb samt ansøgninger om tilskud fra 

puljen til at etablere udbud af erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasia-

le uddannelser.  

 

Den fælles tidsplan skal bidrage til at sikre et tværgående overblik over 

udviklingen i udbuddet af uddannelserne i rådgivnings- og beslutnings-

processen. STUK udsender særskilt information om dette.Med venlig 

hilsen 

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/ansvar-og-aktoerer/udbud-af-erhvervsuddannelser/udbud-af-eud-grundforloeb-paa-gymnasier-og-vuc
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/ansvar-og-aktoerer/udbud-af-erhvervsuddannelser/udbud-af-eud-grundforloeb-paa-gymnasier-og-vuc
mailto:signe.uhrenholdt.madsen@stukuvm.dk
mailto:john.torben.larsen@stukuvm.dk
mailto:frederik.stobbe@stukuvm.dk
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John Torben Larsen 

Chefkonsulent 

Direkte tlf. +45 4132 4693 

john.torben.larsen@stukuvm.dk 

 

  

mailto:john.torben.larsen@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  

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser  

De faglige udvalg  

Danske Regioner  

Region Nordjylland  

Region Midtjylland  

Region Syddanmark  

Region Sjælland  

Region Hovedstaden  

Danske Gymnasier 

Danske HF & VUC (Lederne)  

Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier 

Gymnasiernes Bestyrelsesforening 

 

 

 

 


