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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 – 
Erhvervsuddannelser til fremtiden”.

Du kan få ”Nyt om eud” ved at tilmelde dig BUVM’s nyhedsbrev, som udkommer 
cirka hver anden uge. Hvis du vælger nyhedskategorien ”Uddannelser til unge”, vil du 
modtage ”Nyt om eud”.

1.  Reviderede bekendtgørelser på eud-området 
Som led i implementeringen af eud-aftalen fra 2018, ”Fra folkeskole til faglært”, er 
der udstedt to reviderede bekendtgørelser på www.retsinformation.dk:
• Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
• Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk 

og kombinationsfag på erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til 
erhvervsuddannelser

Bekendtgørelserne trådte i kraft den 1. januar 2020 og udmønter følgende ele-
menter fra aftalen:
- Praktikpladstilsagn
- Adgangskurser (træder i kraft den 1. juli 2020)
- Registrering af fravær
- Grundforløb plus 
- Minimumsvarighed af uddannelsesspecifikke fag. 
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2. Nye materialer til grundfagene på emu.dk
I forbindelse med den nye grundfagsbekendtgørelse er der 
udviklet nye materialer til grundfagene. 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 grundfagene. Se eksempler på nye materialer 
nedenfor:

Designfaget: En film viser, hvordan to rutinerede designun-
dervisere på mediegrafiker-, frisør- og kosmetikeruddan-
nelserne arbejder med brancherelevante problemstillinger i 
faget. Se materialet på www.emu.dk. 

Caseeksamen: Efter et ønske fra erhvervsskolerne er case-
kommissionens materiale til den merkantile caseeksamen i 
2017 opdateret. De reviderede versioner ligger på emu.dk 
under de grundfag, hvor der indgår caseeksamen. Se bl.a. 
casematerialer om virksomhederne Sanistål, Dansk Super-
marked og Jysk på www.emu.dk.

3. Ny vejledning til grundforløb plus (GF+) på
ministeriets hjemmeside

Fra 1. januar 2020 kan erhvervsskoler udbyde GF+, som 
er målrettet uafklarede elever samt elever med behov for 
opkvalificering af deres almene og erhvervsfaglige kompe-
tencer. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har 
udarbejdet en vejledning til GF+, hvor du kan finde beskri-
velser af regler for optagelse, indhold og struktur på det nye 
grundforløb mv. Vejledning kan findes på BUVM’s hjemme-
side. Endvidere kan du på emu.dk finde link til det webinar, 
som STUK afholdte den 22. januar 2020, ligesom du vil 
kunne finde eksempler på fagretninger til GF+.

4. Team Danmark-forsøg forlænges til den 31.
december 2020

I Team Danmark-forsøget afprøves virkningen af at give elite-
sportsudøvere med sportslig godkendelse fra Team Danmark 
mulighed for at udstrække uddannelsestiden på hhv. deres 
grundforløb og hovedforløb med op til 50 procent. Forsø-
get giver også mulighed for at tilbyde eleverne supplerende 
skolepraktik i perioder med særlig meget sportsudøvelse. 
Team Danmark-forsøget forlænges til december 2020, så 
der i 2020 er mulighed for at evaluere forsøget og vurde-
re behovet for at gøre ordningen permanent. Udbydere af 
erhvervsuddannelser er informeret om forlængelsen. Du kan 
se reglerne i forsøget i  ”Bekendtgørelse om forsøg for elite-
sportsudøvere på erhvervsuddannelser” på retsinfo.dk. 

5. Praktikpladstilsagn gør det lettere at skabe
tidlig dialog mellem virksomhed og elev

Den 1. januar 2020 åbnede den elektroniske adgang til 
praktikpladstilsagnet og det er nu muligt for kommende er-
hvervsuddannelseselever og virksomheder at indgå praktik-
pladstilsagn på www.praktikpladsen.dk. Praktikpladstilsag-
net er et nyt elektronisk værktøj, som skal understøtte en 
tidligere og løbende dialog mellem elev og virksomhed. Et 
praktikpladstilsagn er en hensigtserklæring mellem en virk-
somhed og en elev om, at de på et senere tidspunkt ønsker 
at indgå en uddannelsesaftale. Indgåelsen af et praktikplad-
stilsagn kan allerede foregå i udskolingen i grundskolen eller 
tidligt på erhvervsuddannelsernes grundforløb. Eleverne og 
virksomhederne har adgang til at indgå praktikpladstilsagn 
på praktikpladsen.dk, når de er logget ind. 

Læs mere om tilsagnet på Børne- og Undervisningsministe-
riets hjemmeside.

6. Hvordan taler man nemt om det svære på
erhvervsuddannelserne?

Erhvervsuddannelserne spiller en vigtig rolle i elevers 
demokratiske dannelse. Det er centralt, at eleverne lærer at 
rumme andre menneskers værdier og håndtere kontrover-
sielle og følsomme emner i hverdagen. På www.emu.dk er 
det nu muligt at finde inspiration til, hvordan undervisere 
kan håndtere kontroversielle emner med eleverne. Materia-
let lægger op til, at eleverne øver sig i at udforske samtalen, 
uenighed og tolerance samt lærer, hvad det vil sige at leve 
sammen i forskellighed og mangfoldighed.

Materialet bliver præsenteret på netværket ”God uddannel-
sesstart” onsdag den 18. marts på Hotel – og Restaurant-
skolen i Valby. Ønsker du at høre mere om materialet og 
netværket, kan du kontakte eud-læringskonsulent louise.
houbak@stukuvm.dk.  

7. Inspiration til at styrke den faglige synergi
på eux

Et nyt inspirationskatalog på emu.dk med lovende indsatser 
skal understøtte erhvervsskolerne i at øge sammenhæng og 
synergi i eux-forløb. Kataloget er baseret på erfaringer fra 
et udviklingsforløb med 16 erhvervsskoler. Kataloget består 
af fem temaer:
• Elevernes oplevelse af sammenhæng og identitet
• Ledelsesmæssig organisering af eux
• Eux-koordinatorens rolle
• Tværfaglig relationsopbygning mellem lærerne
• Tværfaglige projekter eller undervisningsforløb

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212543
https://emu.dk/eud/design/didaktik-i-faget/arbejde-med-brancherelevante-problemstillinger-i-design
https://emu.dk/eud/afsaetning/caseeksamen
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/eud/grundforloeb-plus
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/eud/grundforloeb-plus
https://emu.dk/eud/grundforlob/grundforlob-plus-gf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186065
https://www.praktikpladsen.dk/
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/praktik/praktikpladstilsagn
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/praktik/praktikpladstilsagn
https://emu.dk/eud/demokrati-og-faellesskaber
https://emu.dk/eud/eux/toning-og-synergi-i-eux
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Hvert tema indeholder relevant viden fra eksperter og 
undersøgelser, tværgående erfaringer fra skolerne, konkre-
te cases samt gode råd til at arbejde videre med temaet. 
Inspirationskataloget findes på emu.dk.

8. Ny vejledning skal styrke samarbejdet  
mellem skoler og virksomheder

Nogle virksomheder lader være med at invitere skoleklasser 
på virksomhedsbesøg, fordi de er usikre på reglerne. Børne- 
og Undervisningsministeriet har i samarbejde med blandt 
andre Beskæftigelsesministeriet udarbejdet en vejledning, 
der skal hjælpe samarbejdet på vej. Vejledningen blev of-
fentliggjort den 10. januar 2020.

I vejledningen er der samlet korte og enkle svar på de mest 
almindelige spørgsmål om virksomhedsbesøg, herunder om 
arbejdsmiljø, børneattester og forsikring. Den tydeliggør for 
eksempel, at hvis en medarbejder varetager undervisningen 
af elever, er det stadig elevernes lærer, der har ansvaret for 
eleverne.

Vejledningen er relevant for både virksomheder og skoler at 
orientere sig i, når forløb om åben skole tilrettelægges. Hele 
nyheden og vejledningen kan findes på Børne- og Undervis-
ningsministeriets hjemmeside.

9. Anden ansøgningsrunde til forsøgspulje for 
udbydere af SOSU-uddannelserne

Udbydere af social- og sundhedsuddannelserne har nu 
mu¬lighed for at udvikle og afprøve en eller flere indsatser, 
der understøtter, at elever får en praktikplads. I 2020 er der 
afsat 1.5 mio. kr. til forsøget. Skolerne kan søge om midler 
til at afprøve bl.a.  fælles indsats mellem flere skoler i det 
praktikpladsopsøgende arbejde, fælles systematisk kontakt 
til arbejdsgivere, understøttelse af matchning af elever og 
virksomheder inden for større geografiske områder mv. 

Du kan læse mere på ministeriets hjemmeside. Ansøgnings-
fristen for forsøg i 2020 er den 10. marts 2020.

10. Ny kortlægning af pædagogisk kompeten-
ceudvikling blandt lærere på eud i 2019

Det fremgår af eud-reformen ”Aftale om Bedre og mere at-
traktive erhvervsuddannelser” fra 2014, at alle lærere inden 
2020 skal have erhvervspædagogiske kompetencer, der i 
omfang svarer til 10 ECTS-point. 

En ny kortlægning fra 2019 viser, at flere og flere lærere 
har en erhvervspædagogisk efteruddannelse svarende til 
10 ECTS-point på mindst diplomniveau. Trods den positive 
udvikling siden 2014 viser kortlægningen, at der fortsat er 

behov for at fastholde fokus på lærernes kompetenceud-
vikling for at nå reformens mål.  Du kan se rapporten på 
Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. 

11. Nye undervisningsmaterialer til arbejds-
markedsuddannelser i praktikvejledning

Som led i eud-aftalen fra 2018 har tre efteruddannelsesud-
valg på AMU-området udarbejdet nye undervisningsmate-
rialer som bidrag til at relancere AMU ś uddannelsestilbud 
vedrørende praktikvejledning. 

Materialerne er til rådighed fra januar 2020. Undervisnings-
materialerne er støttet af Børne- og Undervisningsministe-
riet. Inspirationsmaterialerne kan findes ved at klikke på 
nedenstående links:

Undervisningsfilm til arbejdsmarkedsuddannelsen ”Prak-
tikvejledning af eud-elever/lærlinge (45917)”: Filmene kan 
findes på Materialeplatformen. Materialet er udarbejdet af 
Efteruddannelsesudvalg på industriens område, Industriens 
Fællesudvalg, Metalindustriens Uddannelsesudvalg og IF & 
MI - Svejsning og fyringsteknik.
 
Inspirationsmateriale til fjernundervisning og blended 
learning på arbejdsmarkedsuddannelsen ”Praktikvejlede-
rens kommunikation med elev/lærling (40503)”. Materialet 
kan findes på ved at søge på ”AMU 40503” på Materiale-
platformen. Materialet er udarbejdet af Serviceerhvervenes 
Uddannelsessekretariat i samarbejde med ZBC.

12. Gymnasier m.v. kan udbyde grundforløb   
Offentlige og private gymnasier samt VUC’er har efter æn-
dringer i bl.a. institutionslovgivningen på gymnasieområdet 
fået mulighed for at udbyde eud-grundforløb. STUK forven-
ter at kunne informere nærmere om ordningen i udgangen 
af februar samtidigt med, at vi informerer om puljen til bed-
re uddannelsesdækning. Læs mere på BUVM’s hjemmeside, 
som løbende bliver opdateret med relevant information.   

13. Workshop for undervisere på erhvervsud-
dannelser: Hvordan er vi fælles om at være 
uenige? 

Den 11. marts 2020 kl. 9-15 afholder VUDA-konsortiet, 
som består af VIA UC, Københavns Professionshøjskole, 
Als Research og Dansk Flygtningehjælp/Integrationsnet 
i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet, 
workshoppen ”Kontroversielle emner: Hvordan er vi fælles 
om at være uenige?”. Workshoppen er målrettet undervise-
re på landets erhvervsuddannelser. Læs mere om indholdet 
af workshoppen og tilmeld dig via dette link. 

https://emu.dk/eud/eux/toning-og-synergi-i-eux/styrk-faglig-synergi-i-eux-forlob
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jan/200110-ny-vejledning-skal-styrke-samarbejdet-mellem-virksomheder-og-skoler
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jan/200110-ny-vejledning-skal-styrke-samarbejdet-mellem-virksomheder-og-skoler
https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/skoleudvikling/laererkompetencer
https://materialeplatform.emu.dk/materialer/bogkort/128049035
https://materialeplatform.emu.dk/materialer/
https://materialeplatform.emu.dk/materialer/
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/ansvar-og-aktoerer/udbud-af-erhvervsuddannelser/udbud-af-eud-grundforloeb-paa-gymnasier-og-vuc
https://www.tilmeld.dk/eud170919



