
 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

  
 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 

  
 

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser 

Kopi til Danske Erhvervsskoler 

Danske Landbrugsskoler 

SOSU-Lederforeningen 

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser 

De faglige udvalg  

Retningslinjer for udlagt undervisning m.v. inden for erhvervsud-

dannelserne 

Indledning  
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udmelder hermed ret-
ningslinjer for: 

 udlægning af undervisning fra en godkendt institution til en anden 
godkendt institution 

 anden ændret stedlig placering af en institutions udbudssted. 

Disse retningslinjer erstatter ”Retningslinjer for udlagt undervisning m.v. 

inden for erhvervsuddannelsesområdet” af den 10. oktober 2012. 

1. Regler om godkendelse at til at udbyde uddannelser og til 

at være praktikcenter 
En godkendelse til at udbyde en erhvervsuddannelse gives i henhold til § 
18 i erhvervsuddannelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 
2015. 

En godkendelse til at være praktikcenter gives i henhold til § 66 b i er-
hvervsuddannelsesloven, jf. ovenfor. 

Ministeriets godkendelser gives som enkeltgodkendelser, og er konkret 
begrundede og afgrænsede. Afgrænsningen gælder både med hensyn til 
hvilke uddannelser, der er tale om, og med hensyn til den geografiske 
placering af udbuddet. 
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2. Udlagt undervisning og udlægning af praktikcenteropgaver 
2.1.  Formål  

I forbindelse med udbudsplacering af erhvervsuddannelser er det en 
forudsætning, at institutionerne generelt samarbejder om dækningen af 
udbud, og at institutionerne indgår samarbejdsaftaler om udbuddet. Som 
en del af samarbejdet kan det blive aktuelt med udlagt undervisning.  

Formålet med udlagt undervisning og udlægning af praktikcenteropgaver 
er at sikre eleverne en rimelig lokal og regional uddannelsesdækning, så 
erhvervsuddannelserne er optimalt tilgængelige for de unge. Endvidere er 
formålet med udlagt undervisning og praktikcenteropgaver at understøt-
te, at uddannelsesbehovet også dækkes de steder i landet, hvor der ikke 
er uddannelsesinstitutioner, der opfylder forudsætningerne for at få en 
godkendelse til et grund-, hovedforløb eller til at være et praktikcenter i 
en erhvervsuddannelse. 

2.2.  Definitioner  
Ved udlagt undervisning forstås, at en godkendt institution for erhvervs-
rettet uddannelse (udbudsinstitutionen), som af ministeriet er godkendt 
til at udbyde et grund- eller hovedforløb kan aftale med en anden god-
kendt institution for erhvervsrettet uddannelse, som ikke er godkendt til 
det pågældende grund- eller hovedforløb, at den ikke godkendte institu-
tion (den afholdende institution) gennemfører et grund- eller hovedfor-
løb på udbudsinstitutionens vegne. Det kan aftales, at den afholdende 
institution kun gennemfører dele af et undervisningsforløb. 

Ved udlægning af praktikcenteropgaver forstås, i lighed med udlagt un-
dervisning, at et godkendt praktikcenter inden for en given uddannelse 
udlægger praktikcenteropgaver til en anden godkendt institution for er-
hvervsrettet uddannelse, som er godkendt til at udbyde den givne ud-
dannelses hovedforløb. Det kan aftales, at den afholdende institution 
kun gennemfører dele af et praktikforløb. 

Ved anden ændret stedlig placering af en institutions udbudssted forstås, 
at institutionen flytter eller udstrækker sit udbud til et andet stedligt om-
råde end det ved udbudsgodkendelsen forudsatte. Ved andet stedligt 
område forstås en anden adresse, som tilhører institutionen og som er 
beliggende uden for den oprindelige adresse. 

3.  Administrative rammer  
Udlagt undervisning og udlagte praktikcenteropgaver gennemføres altid 
på den godkendte institutionens vegne, under dennes ansvar, opsyn og 
tilsyn. Det er således altid udbudsinstitutionen, der har ansvaret for kvali-
teten af den udlagte undervisning og de udlagte praktikcenteropgaver. 

Udlagt undervisning og praktikcenteropgaver forudsætter, at udbudsin-
stitutionen ved skriftlig aftale med den afholdende institution fastlægger 
forholdene omkring den udlagte undervisning eller praktikcenteropgaver. 
Det kan i den forbindelse aftales, at lærere/praktikinstruktører o.a. ansat 



     

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
 

 

 
   
Det er et vilkår for at etablere udlægning, at udlægningen er synlig på  
såvel udbudsinstitutionens som på den afholdende institutions  hjemme-
side, idet udlægningen skal være synlig for omverdenen. Det vil sige, at 
den samlede udlagte undervisning og praktikcenteropgaver - eksisterende  
og besluttet kommende - skal fremgå af institutionernes hjemmesider.  
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hos den afholdende institution kan gennemføre hele eller dele af under-
visningen eller praktikoplæringen. 

Indberetning af aktivitet for udlagt undervisning og praktikcenteropgaver 
samt udbetaling af tilskud sker alene i forhold til udbudsinstitutionen. 

4.   Procedure for udlægning af undervisning og praktikcen-
teropgaver samt anden  ændret stedlig placering  

En afgørende forudsætning for, at skolen kan ændre den geografiske 
placering af sit udbud ved udlægning eller anden ændret stedlig placering, 
er, at udlægningen eller flytningen ikke generer andre godkendte udbyde-
re i området. Derfor skal udbudsinstitutionen med skriftlige høringer på 
forhånd sikre sig, at den konkrete udlægning eller flytning ikke er til gene 
for andre godkendte udbydere i området. 

Såfremt den udlagte undervisning omfatter et grundforløbs 1. eller 2. del, 
omfatter udbudsinstitutionens høringspligt også det stedlige regionsråd, 
jf. § 34 a, stk. 4 og 5, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, 
lovbekendtgørelse nr. 776 af 10. juni 2015. 

Det er altid de berørte institutioner i området og evt. regionsrådet, som 
afgør, om en given udlægning eller flytning er til gene for dem. Såfremt 
de høringsberettigede parter ikke er enige om, at udlægning eller flytning 
kan finde sted, så kan udbudsinstitutionen ikke gennemføre udlægningen 
eller flytningen, men den ændrede geografiske placering kan forelægges 
ministeriet. 

Ministeriet kan i særlige tilfælde give tilladelse til etablering af den af in-
stitutionen påtænkte geografiske placering, uanset indsigelser fra berørte 
institutioner i området.  

5. Anmeldelse om udlagt undervisning mv. og anden ændret 
stedlig placering 

Institutionen skal fortsat ikke indhente ministeriets forudgående god-
kendelse, men den udbydende institution skal anmelde udlægning af un-
dervisning og praktikcenteropgaver og anden ændret stedlig placering til 
ministeriet ved at sende en e-mail. E-mail adressen er stuke-
ko@stukuvm.dk. Tilsvarende gælder for ophør af udlægningsaftaler.  

Oplysningerne vil løbende blive gjort tilgængelige på ministeriets hjem-
meside.  

Registreringen af udlagt undervisning og praktikcenteropgaver på institu-
tionernes hjemmesider skal indeholde følgende oplysninger:  



     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4 

 Uddannelsesnummer og navn på den udlagte uddannelse eller 

udlagte praktikcenteropgave. 

 Navn og adresse på udbudsinstitution og afholdende institution 

samt oplysninger om stedet, hvor den udlagte undervisning eller 

praktikforløb gennemføres 

 Periode for den aftalte udlægning. 

Anden ændret stedlig placering skal ligeledes fremgå af institutionens 

hjemmeside. 

Ministeriet orienterer hvert år Rådet for de Grundlæggende Erhvervsret-

tede Uddannelser (REU) om de udlægninger og øvrige ændrede stedlige 

placeringer, som er registreret på baggrund af institutionernes indberet-

ninger indenfor det seneste år.  

6.   Overtrædelse af vilkårene  

Ministeriet kan pålægge institutionerne at ophøre med udlagt eller flyttet 

undervisning og praktikcenteropgaver., som ikke opfylder ovenstående 

vilkår. 

7.   Særlige retningslinjer for perioden 1. august 2017 til 1. au-

gust 2018.  

Alle udlægninger foretaget før 1. august 2017 er blevet tilbagekaldt med 

ministeriets brev af 24. september 2015. 

Da udbudsrunden 2017 omfatter udbud af alle grund-, hovedforløb og  

praktikcentre med virkning fra 1. august 2017, kan der alene foretages 

flytninger og udlægninger i perioden fra 1. august 2017 til 1. august 2018 

med ministeriets forudgående godkendelse, som forudsætter en ansøg-

ning fra skolen som dokumenterer, at der foreligger ganske særlige om-

stændigheder, herunder fx større lokale ændringer i erhvervsstrukturen, 

andre pludseligt opståede  væsentligt ændrede behov for lokalt udbud, 

eller nedlæggelse eller sammenlægning af uddannelser eller institutioner.  

Nærværende retningslinjer træder i kraft den 1. august 2017. 

Med venlig hilsen 

Maria Nørby 

Kontorchef 

Direkte tlf. +45 33 92 63 73 

Maria.Norby@stukuvm.dk 




