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Introduktion til nyhedsbrevet
Velkommen til ”Nyt om eud”. Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) infor¬-

merer om, hvad der sker på eud-området gennem et nyhedsbrev, der indeholder 

nyheder om aktuelle aktiviteter, arrangementer og regelændringer. Nyhedsbrevene 

giver også et indblik i implementeringen af aftalen ”Fra folkeskole til faglært – Er-

hvervsuddannelser til fremtiden”. 

Du kan få ”Nyt om eud” ved at tilmelde dig BUVM’s nyhedsbrev, som udkommer 

cirka en gang om måneden. 

Hvis du vælger nyhedskategorien ”Uddannelser til unge”, vil du modtage ”Nyt om 

eud”.

1.  Finanslovsaftale for 2020 
Regeringen vedtog finanslovsaftalen for 2020 i starten af december. I aftalen er 

der en række initiativer med betydning for erhvervsskolerne. Blandt andet bliver 

eud-kvalitetspuljen forlænget med samlet 175 mio. kr. i 2020 og 185 mio. kr. årligt 

i 2021-2023. Herudover er der, som led i den politiske aftale om udmøntningen af 

en negativ budgetregulering fra FGU-reformen, foretaget en række justeringer. 

Det samlede overblik over alle initiativer fremgår af orienteringsbrevene, som kan 

findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

2.  Knap 70 millioner til kroner fordeles til at styrke erhvervs  
      uddannelserne i 2020 og til at videreføre særtilskuddet til       
      små erhvervsskoler i tyndtbefolkede områder
Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen har besluttet at udmønte 56,7 

mio. kr. i 2020 til at løfte kvaliteten af erhvervsuddannelserne. Pengene er en del af 

de midler, der blev afsat i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. 

Halvdelen af midlerne går til et generelt løft og uddeles til skolerne efter deres 

andel af det samlede tilskud til eud, som skolerne har fået i 2019. Den anden halvdel 
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går til en særlig satsning på eux-uddannelsen og fordeles på 

baggrund af hvor mange eux-elever, skolerne har.

Aftalekredsen har også besluttet at videreføre særtilskuddet 

på ca. 10 mio. kr. årligt til små erhvervsskoler i tyndtbefolkede 

områder frem til 2022. I 2020 betyder det, at de samme 12 

små erhvervsskoler, som modtog et tilskud på ca. 800.000 kr. i 

2019, også vil modtage det i 2020.

Læs hele nyheden og ministerens kommentar på Børne- og 

Undervisningsministeriets hjemmeside.

3.  Initiativer i eud-aftalen, som træder i kraft den       
      1. januar 2020 
Følgende større initiativer i eud-aftalen ”Fra folkeskole til 

faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” fra 2018 træ-

der i kraft den 1. januar 2020: 

• Erhvervsskoler får mulighed for at udbyde GF+-forløb.

• Adgangen til grundforløbets første del bliver udvidet.  

 Unge, inklusive unge der har gået på FGU, har nu adgang  

 til GF1 i op til to år efter afsluttet 9. og 10. klasse. 

• Elever og virksomheder får mulighed for at indgå 

 praktikpladstilsagn.

• Erhvervsskolerne skal registrere elevernes fravær 

 elektronisk. 

4.  Webinar om grundforløb plus (GF+)
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) inviterer lære-

re og pædagogiske ledere til webinar om GF+ 

den 22. januar kl. 10.00-10.45 

Formålet med webinaret er at informere om GF+, herunder 

blandt andet:

• Baggrund, formål og mål med GF+ 

• Rammer og struktur

• Målgruppe

• Tilrettelæggelse af undervisningen i fagretninger

Undervejs i webinaret er der mulighed for at stille spørgs-

mål omkring GF+. Tilmelding til webinaret skal ske via dette 

tilmeldingslink. Et par dage inden webinarets afholdelse vil du 

modtage et link med informationer om mødested mm.

5.  Ny mulighed for praktikpladstilsagn mellem 
kommende erhvervsuddannelseselever og 
virksomheder
Fra den 1. januar 2020 bliver det muligt for kommende er-

hvervsuddannelseselever og virksomheder at indgå et prak-

tikpladstilsagn. Praktikpladstilsagnet er et nyt elektronisk 

værktøj, som har til formål at skabe en tidlig dialog mellem 

kommende erhvervsuddannelseselever og virksomheder. 

Med praktikpladstilsagnet har virksomheder mulighed for 

allerede i grundskolen at komme i dialog med elever, som de 

senere ønsker at indgå uddannelsesaftale med. Kontakten 

til en virksomhed allerede i 8. eller 9. klasse gør samtidig 

eleverne opmærksomme på, at der er mange gode praktik-

pladsmuligheder, når de starter på en erhvervsuddannelse.

Praktikpladstilsagnet fungerer som en hensigtserklæring 

mellem en virksomhed og en elev om, at de på et senere 

tidspunkt ønsker at indgå en uddannelsesaftale. Det er 

et frivilligt redskab på praktikpladsen.dk, hvor eleven og 

virksomheden på en let måde kan oprette eller annullere et 

praktikpladstilsagn. Praktikpladstilsagnet er ikke juridisk 

bindende og må ikke forveksles med en ansættelse i form af 

en uddannelsesaftale.

Erhvervsskolerne får information om hvor mange af deres 

elever, der har indgået et praktikpladstilsagn. Det giver 

erhvervsskolerne mulighed for at anvende redskabet og 

understøtte dialogen mellem erhvervsuddannelseselever 

og virksomheder med et praktikpladstilsagn. Børne- og 

Undervisningsministeriet sender informationsmateriale om 

praktikpladstilsagnet ud i januar 2020, når den elektroniske 

adgang til praktikpladstilsagnet er på plads.

6.  Flere erhvervsuddannelser bliver 
      fordelsuddannelser i 2020 
I 2020 kan ni ud af ti elever på i alt 37 erhvervsuddannelser 

forvente at få en praktikplads. Det er målet for de 37 er-

hvervsuddannelser, der næste år skal være fordelsuddannel-

ser. Det er otte flere fordelsuddannelser sammenlignet med 

sidste år. En fordelsuddannelse er kendetegnet ved, at der er 

mangel på elever og arbejdskraft inden for det pågældende 

erhverv. På fordelsuddannelser tilkendegiver arbejdsgiver-

ne kollektivt en forpligtelse til at sikre, at ni ud af ti elever 

på erhvervsuddannelserne har en praktikplads 3 måneder 

efter, de afslutter grundforløbets 2. del, samt at elevernes tid 

i skolepraktik ikke overstiger 15 procent på uddannelsen set 

over et år. De virksomheder, som lever op til det, får udbetalt 

en kontant bonus.  

Find listen over alle fordelsuddannelser for 2020 samt infor-

mationsmaterialer om uddannelserne på Børne- og Undervis-

ningsministeriets side om fordelsuddannelser.

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/dec/191207-knap-70-millioner-kroner-fordeles-til-at-styrke-erhvervsuddannelserne-i-2020
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/dec/191207-knap-70-millioner-kroner-fordeles-til-at-styrke-erhvervsuddannelserne-i-2020
https://www.conferencemanager.dk/webinargrundforloebgfpluserhversuddannelse
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/overblik/fordelsuddannelser
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/overblik/fordelsuddannelser
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7.  Kurser og webinar for lærere og ledere  
      om adgangskurser for voksne 
Som en del af eud-aftalen, skal erhvervsskoler fra 1. juli 2020 

kunne udbyde adgangskurser i dansk, dansk som andetsprog 

og matematik for voksne elever over 25 år, der ikke opfylder 

adgangskravet om 02 i fagene på erhvervsuddannelserne. 

Det skal give disse elever et enklere og mere sammenhæn-

gende uddannelsesforløb.  

For at understøtte de nye adgangskurser afholder STUK to 

kurser for lærere, der skal undervise på adgangskurserne. På 

kurserne dykker vi ned i fagbilag og vejledninger til fagene 

dansk, dansk som andetsprog og matematik, som bliver 

offentliggjort i begyndelsen af 2020.

Kurserne har en dags varighed og afholdes på følgende dato-

er og steder:

• 23. april på Roskilde tekniske skole - Vilvorde 

 Landbrugsskole. 

• 28. april i Horsens på Learnmark.

Derudover afholder STUK et webinar for ledere og admini-

stratorer den 11. marts fra 10 – 11.30. Her er der mulighed 

for at få svar på spørgsmål af mere administrativ karakter om 

adgangskurserne. 

Invitation og oplysning om tilmelding til kurserne sendes til 

skolerne i januar. 

8.  Øget fokus på elevernes dannelse i er  
      hvervsuddannelser
Partierne bag eud-aftalen ønsker at styrke og tydeliggøre 

dannelsesaspektet i erhvervsuddannelserne. Derfor er er-

hvervsuddannelsesloven ændret, så det fremgår, at karakter-

dannelse og faglig stolthed er et af flere formål med uddan-

nelserne. For at understøtte og styrke de dannelsesmiljøer 

der allerede findes på erhvervsskolerne, har STUK igangsat 

et program om karakterdannelse på erhvervsuddannelserne. 

Programmet indledes med en forundersøgelse, hvor emner 

for de nye redskaber skal indkredses, bl.a. gennem interviews 

og temamøder med elever, lærere og ledere fra erhvervs-

uddannelserne. Temamøderne bliver afholdt i januar 2020 

forskellige steder i landet. Skolerne modtager invitation med 

information om tid og sted snarest. 

På baggrund af forundersøgelsen skal ca. 10-20 erhvervs-

skoler udvikle og afprøve redskaber i skoleåret 2020/2021. 

STUK forventer at kunne sende invitationer ud herom i 

forsommeren 2020.

Programmet bliver afsluttet i efteråret 2021 hvor de redska-

ber, som projektet har resulteret i vil blive præsenteret.

9.  Temamøder og inspirationsgrupper om  
       kvalitet i SOSU-elevers individuelle 
       uddannelsesforløb 
Læringskonsulenterne i STUK inviterer SOSU-skolernes le-

dere, koordinatorer, vejledere og lærere til tre møder om kva-

litet i SOSU-elevers individuelle uddannelsesforløb. Hvert 

møde har et forskelligt tema, som udspringer af de input og 

drøftelser, som kom fra inspirationsdagen den 13. november 

for SOSU-skolerne. De tre temaer er: 

• Ny mesterlære og redskaber til overblik 

 – den 23. januar 2020. 

• It platforme, redskaber og undervisningsformer 

 – den 4. marts 2020. 

• Det individuelle vs det sociale og forskellige elevtyper 

 – den 28. april 2020.

De tre tematiske møder skal tilpasses deltagernes behov, og 

afdække behovet for efterfølgende at danne løbende inspi-

rationsgrupper om kvaliteten i SOSU-elevers individuelle ud-

dannelsesforløb. Inspirationsgrupperne kommer til at veksle 

mellem oplæg og videndeling. Tilmelding til de tre møder kan 

ske ved at klikke på de enkelte temaer. 

10.  Webinar om Den sproglige dimension på  
         erhvervsuddannelser 
STUK’s læringskonsulenter på eud-området inviterer alle 

undervisere på erhvervsuddannelserne til webinar om Den 

sproglige dimension i undervisningen den 21. januar 

kl. 14.45-15.45. Formålet er at sætte fokus på arbejdet med 

det sproglige element i den helhedsorienterede undervisning 

på erhvervsuddannelserne. Alle skoler modtager en invitati-

on til webinaret i december. 

11.  Børn og unges motivation og interesse for  
          naturfag skal styrkes 
Som led i arbejdet med at styrke børn og unges interesse for 

naturfag, har en ekspertgruppe formuleret anbefalinger til 

nogle bærende naturvidenskabelige principper i naturfags-

undervisningen i form af en ”Naturvidenskabens ABC”. Det 

skal være med til at give retning for og konkretisere under-

visningen i naturfag i grundskolen og naturvidenskabelige fag 

på ungdomsuddannelserne. Ekspertgruppens anbefalinger 

skal nu drøftes og kvalificeres i dialog med praktikere, vi-

densmiljøer og andre interesserede fagfolk. Derfor inviterer 

ekspertgruppen og Børne- og Undervisningsministeriet til 

dialogmøder om Naturvidenskabens ABC på følgende datoer 

og steder:

• København: Onsdag den 22. januar kl. 15.00-17.00 i  

 Børne- og Undervisningsministeriet, Færøsk Pakhus,  

 Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K.

https://www.conferencemanager.dk/maesterlaereroverblik
https://www.conferencemanager.dk/itredskabundervisningsformer
https://www.conferencemanager.dk/individuelsocialelevtype
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• Aarhus: Onsdag den 29. januar kl. 15.00-17.00 på 

 Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C.

Vi håber, at du har lyst til at være med til at kvalificere Natur-

videnskabens ABC. Tilmelding til dialogmøderne sker ved at 

sende en mail til Sidsel.hansen@stukuvm.dk senest fredag 

den 10. januar. Angiv navn, titel og organisation samt om du 

ønsker at deltage i dialogmødet i København eller i Aarhus.

 

12.  Nye materialer til grundfagene på emu.dk    
I forbindelse med den nye grundfagsbekendtgørelse, der 

trådte i kraft den 1. august 2019, er der udviklet nye mate-

rialer til grundfagene; afsætning, dansk, idræt, matematik, 

naturfag, samfundsfag, teknologi samt det nye grundfag er-

hvervsinformatik. På emu.dk kan du finde de nye materialer, 

som indeholder artikler og videoer med inspiration og viden 

til både indhold og planlægning af undervisning i grundfage-

ne.  

13.  Pulje til bedre uddannelsesdækning  
I 2020-23 er der en pulje på i alt 25 mio. kroner, som for-

deles efter ansøgning. Puljens formål er at understøtte, at 

erhvervsuddannelser, hhx og htx bringes geografisk tættere 

på de unge gennem et endnu bedre udbud af uddannelserne i 

hele Danmark. Der forventes at kunne bevilges op til 1,5 mio. 

kroner pr. ansøgning.

STUK forventer at udmelde puljen i februar 2020 med ansøg-

ningsfrist i maj 2020. 

Læs mere om puljen på Børne- og Undervisningsministeriets 

hjemmeside.

mailto:Sidsel.hansen%40stukuvm.dk?subject=
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209188
https://emu.dk/eud
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/ansvar-og-aktoerer/udbud-af-erhvervsuddannelser/pulje-til-bedre-uddannelsesdaekning
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/ansvar-og-aktoerer/udbud-af-erhvervsuddannelser/pulje-til-bedre-uddannelsesdaekning

