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Den kommunale ungeindsats

Udbydere af erhvervsuddannelser

Forsøg med skolehjem (kostafdeling) på erhvervsskoler i tyndt be

folkede områder for elever i erhvervsuddannelserne 

Det fremgik af aftalen ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser 

til fremtiden”, indgået i november 2018 mellem den daværende VLAK-

regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Soci

alistisk Folkeparti, at det skal være mere attraktivt for de unge at flytte til 

erhvervsskoler, der ligger i tyndt befolkede områder. Desuden skal der 

skabes mulighed for større mobilitet blandt erhvervsuddannelseselever.  

Derfor gennemføres der i perioden 2019-2022 forsøg med optag på sko

lehjem for elever, som kunne have søgt en erhvervsuddannelse tættere på 

egen bopæl (inden for 5 kvarters transportafstand). Eleverne får mulig

hed for at bo og uddanne sig på en anden erhvervsskole med skolehjem, 

hvis denne skole ligger i et tyndt befolket område.  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har godkendt 12 erhvervsskoler 

nævnt i bilag 1 til at deltage i forsøget.  

Med brevet her vil vi informere den kommunale ungeindsats og de øv

rige udbydere af erhvervsuddannelser om forsøget.  

De almindeligt gældende regler for optag af elever på kostafdelinger kan 

ses på Uddannelsesguiden samt uvm.dk. 

Elevgruppe omfattet af forsøget 

Forsøget indebærer, at de 12 erhvervsskoler under nærmere betingelser 

kan optage elever på en kostafdeling (skolehjem) og modtage statstil

skud, selvom eleven kunne have søgt om optagelse på den ønskede er

hvervsuddannelse tættere på egen bolig, dvs. inden for 5 kvarters trans

porttid. 

Elevers egenbetaling og befordringstilskud 

Elevernes egenbetaling og tilskud til befordringsudgifter er på samme 

måde som for elever, der ikke har et uddannelsestilbud inden for 5 kvar

ters transportafstand fra bopælen. 

https://www.ug.dk/6til10klasse/erhvervsuddannelsehovedtemaside/hvordan-kommer-jeg-i-gangeudtema/skolehjem
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/skoleudvikling/kostafdelinger
mailto:stuk@stukuvm.dk
http://www.stukuvm.dk
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Uddannelsesdele omfattet af forsøget m.v. 

Elever i forsøget kan optages på grundforløbets 1. del, grundforløbets 2. 

del, grundforløb plus (GF+), det studiekompetencegivende år inden for 

en merkantil erhvervsuddannelse (eux) og hovedforløbet, herunder sko

lepraktik. 

Erhvervsskolerne har pædagogisk opmærksomhed på at skabe velfunge

rende sociale tilbud til elever, der tager ophold på en kostafdeling langt 

fra egen bopæl. 

Forsøgsperiode 

Forsøget gennemføres i perioden 2019-2022 på eksisterende kostafdelin

ger (skolehjem). Skolerne kan optage elever til påbegyndelse i perioden 1. 

august 2019 til 31. januar 2022. Skolerne kan indberette aktivitet på kost

afdelinger gennemført i perioden fra 1. august 2019 frem til 31. decem

ber 2022.  

Alle elever på kostafdelinger (skolehjem) optaget inden for forsøgets 

rammer, overgår pr. 1. januar 2023 til at være omfattet af de almindelige 

regler for optagelse og betaling. Elever omfattet af forsøgsordningen bør 

derfor optages, så de kan nå at afslutte den uddannelsesdel, de er i gang 

med, mens de er omfattet af forsøget. 

Deltagende skolers informationsforpligtelse 

De deltagende erhvervsskoler skal informere eleverne om, at kostophol-

det gennemføres som led i et forsøg. Hvis en elev er under 18 år, skal 

elevens forældre/værge også orienteres. 

Erhvervsskolerne er herudover opfordret til – gerne i fællesskab med an

dre godkendte skoler – at informere relevante kommuner om mulighe

den for at tilbyde elever kostophold inden for forsøgsordningen, så mu

ligheden kan indgå i vejledningen af kommende elever. 

Andre erhvervsskoler kan understøtte forsøget ved at bistå med at for

midle informationen til relevante unge og eventuelt deres forældre samt 

samarbejdspartnere, fx kommuner, i skolens geografiske område. 

Yderligere information kan fås hos forsøgsskolerne. Desuden er der in

formation om forsøget på uvm.dk. 

Med venlig hilsen 

Gert Nielsen 

Pædagogisk konsulent 

Direkte tlf. +45 5089 7993 

gert.nielsen@stukuvm.dk

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/skoleudvikling/forsoeg-og-udvikling
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/skoleudvikling/forsoeg-og-udvikling
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BILAG 1 

Oversigt over forsøgsskoler og kontaktpersoner 

Børne- og Undervisningsministeriet gennemfører i perioden 2019 – 2022 

forsøg, der skal understøtte flere uddannelsestilbud i tyndt befolkede 

områder og skabe større mobilitet blandt de unge. Forsøget giver skoler i 

tyndt befolkede områder mulighed for at optage elever på skolehjem, 

som kunne have søgt uddannelse tættere på egen bopæl. 

Følgende skoler er godkendt til at deltage i forsøget. 

Skole Afdelinger Kontaktperson 

CELF • Undervisningsafdelingerne på 

• Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F. 

• Merkurs Plads, 4800 Nykøbing F. 

• Kostafdelingen på Kringelborg Allé 7, 4800 Nykø

bing F. 

Direktør 

Henrik Dyrehave Rasmus

sen 

Mail: hr@celf.dk

Tlf. 2096 6683 

• Undervisningsafdelingen på Campus Nakskov, Sø

vej, 4900 Nakskov. 

• H.N. Andersen Kollegiet, Violvej 9, 4900 Nakskov. 

Erhvervssko

lerne Aars 

• Undervisningsafdelingen på Østre Boulevard 10, 

9600 Aars. 

• Kostafdelingen på Østre Boulevard 10, 9600 Aars. 

• Praktikcentret på Industrivej 52, 9600 Aars. 

Administrationschef 

Knud Erik Segerström 

Mail: kes@erhvervssko

lerne.dk

Tlf.: 9698 1010 

EUC Nord • Undervisningsafdelingerne på. 

• M. P. Koefoeds Vej 10, 9800 Hjørring. 

• Hvidevold 2B og 2C, 9800 Hjørring. 

• Hestkærvej 30, 9800 Hjørring. 

• Kostafdelingen på M. P. Koefoeds Vej 4, 9800 

Hjørring. 

Daglig leder 

Erik Risager 

Mail: er@eucnord.dk Tlf.: 

7224 6080 

mailto:er@eucnord.dk
mailto:kes@erhvervsskolerne.dk
mailto:hr@celf.dk
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EUC Nordvest • Undervisningsafdelingen på Ærøvej 9, 7680 Thybo

røn. 

• Kostafdelingen på Ærøvej 9, 7680 Thyborøn. 

Afdelingsleder 

Michael H. Thomsen 

Mail: mht@eucnordvest.dk

Tlf.:3010 6541 

• Undervisningsafdelingen på Mosegårdsvej 10, 7900 

Nykøbing M. 

• Kostafdelingen på Mosegårdsvej 10, 7900 Nykø

bing M. 

• Undervisningsafdelingen på Kronborgvej 199, 7700 

Thisted. 

• Undervisningsafdelingen på Bjørnevej 9, 7700 Thi

sted. 

• Kostafdelingen på Kronborgvej 117, 7700 Thisted. 

EUC Nord

vestsjælland 

• Undervisningsafdelingerne på 

• Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle 

• Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk 

• Kostafdelingen Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk. 

Udviklingschef 

Anders Lykke Nielsen 

Mail: alni@eucnvs.dk

Tlf.:7229 0185 

EUC Sjælland • Undervisningsafdelingerne på Finlandsgade 18 og 

28, 4690 Haslev. 

• Kostafdelingen på Skolegade 21 A+B, 4690 Haslev. 

Skolehjemsleder 

Connie Mikkelsen 

Mail: comi@eucsj.dk

Tlf.: 6076 0742 

• Undervisningsafdelingen Præstegårdsvej 18, 4760 

Vordingborg 

• Kostafdelingen Sneppevej 51-61 4700 Næstved. 

EUC Syd • Undervisningsafdelingen på Christen Kolds Vej 20, 

6100 Haderslev. 

• Kostafdelingen på Christen Kolds Vej 18, 6100 Ha

derslev. 

Afdelingschef 

Anette Agerbech Lauritsen 

Mail: al@eucsyd.dk

Tlf.: 51314799 

• Undervisningsafdelingen på Plantagevej 35, 6270 

Tønder. 

• Kostafdelingen på Bargumsvej 19-21, 6270 Tønder 

• Uddannelsesafdelingerne 

• Industrivej 50, 6200 Aabenraa 

• Stegholt 35-36, 6200 Aabenraa 

• Kostafdelingen på Sdr. landevej 28, 6400 Sønder

borg. 

mailto:al@eucsyd.dk
mailto:comi@eucsj.dk
mailto:alni@eucnvs.dk
mailto:mht@eucnordvest.dk


5

- -

-

-

Roskilde Tek

niske Skole 

• Undervisningsafdelingen og kostafdelingen på Fin

derupvej 8, 4270 Høng. 

Afdelingschef 

Michael Bondrup Holm 

mbh@rts.dk

Tlf.: 2268 6782. 

Skive College • Undervisningsafdelingen på Kongsvingervej 1, 7800 

Skive. 

• Kostafdelingen på Kongsvingervej 11, 7800 Skive. 

Uddannelseschef 

Jens Christian Pedersen 

Mail: jcp@skivecollege.dk

Tlf.: 2140 1714

Struer Stats

gymnasium 

• Undervisningsafdelingen på Jyllandsvej 2, 7600 

Struer 

• Kostafdelingen på Jyllandsvej 2, 7600 Struer 

Vicerektor 

Christian Donslund 

Mail: cdo@stgym.dk

Tlf.: 2483 7065 

Uddannelses-

Center Ringkø

bing Skjern 

• Undervisningsafdelingerne på: 

• Skolebyen 2, 4, 5, 6, 9, 12 og 16, 6900 Skjern 

• Ånumvej 17, Skjern 

• Kostafdelingen på Skolebyen 14, 6900 Skjern 

• Praktikcentret på Skolebyen 2, 4, 5, 6, 9, 12 og 16, 

6900 Skjern 

Direktør 

Marianne Oksbjerg 

Mail: mo@ucrs.dk

Tlf.: 2961 0607 

Viden Djurs • Undervisningsafdelingerne på 

• Ydesvej 4, 8500 Grenaa 

• Aarhusvej 49-51, 8500 Grenaa. 

• Kostafdelingen på Ydesvej 4, 8500 Grenaa. 

Afdelingsleder 

Alex Porsborg 

Mail: atp@videndjurs.dk

Tlf.: 6063 0211 

mailto:atp@videndjurs.dk
mailto:mo@ucrs.dk
mailto:cdo@stgym.dk
mailto:jcp@skivecollege.dk
mailto:mbh@rts.dk
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