
Nyt om eud, september 2020

Velkommen til Nyt om eud
Du kan få Nyt om eud direkte i din mail-postkasse ved at 
tilmelde dig ministeriets nyhedsbrev på Børne- og Undervis-
ningsministeriets hjemmeside. På hjemmesiden skal du væl-
ge nyhedskategorien ”Uddannelser til unge” for at få tilsendt 
nyhedsbrevet, der ca. udkommer én gang om måneden.

Børne- og Undervisningsministeriet udsender løbende 
nyhedsbreve, som udelukkende beskæftiger sig med tiltag 
inden for ministeriets ressortområde i forbindelse med CO-
VID-19-situationen. Nyhedsbrevet bliver lagt ud på ministe-
riets hjemmeside.

1. Håndtering af COVID-19 
Som led i indsatsen mod at begrænse spredningen af CO-
VID-19, anbefaler sundhedsmyndighederne bl.a., at ung-
doms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. 
Det kan fx være klassefester og skolefester, der primært 
har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrange-
menter, som både afholdes på og uden for skolens matrikel. 
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Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler 
eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i 
undervisningen. Uddannelsesinstitutioner vil fortsat kunne 
afholde aktiviteter med et fagligt, styringsmæssigt eller 
administrativt formål. Alle aktiviteter skal fortsat ske under 
hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid 
gældende anbefalinger – herunder selvisolation, hygiejne og 
afstand.

Du kan læse mere på ministeriets hjemmeside hvor der 
findes svar på spørgsmål om COVID-19-situationen på er-
hvervsuddannelserne. Her skal du både orientere dig under 
fanen ”Generelt”, ”Erhvervsuddannelser” og ”Tværgående 
ungdoms- og voksenuddannelser”. Spørgsmål og svar bliver 
løbende opdateret. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside er 
der opdaterede retningslinjer, som tydeliggør, hvad ledelsen 
skal gør ved enkelttilfælde af smitte hos elever eller ved 
smitteudbrud.

Spørgsmål om håndteringen af COVID-19-situationen kan 
desuden fortsat stilles til Børne- og Undervisningsministe-
riets hotline, der har åbent mandag til fredag fra kl. 9-14. 
Telefonnummeret er 7080 6707. Spørgsmål kan desuden 
sendes til Center for Erhvervsuddannelser og Forberedende 
Grunduddannelse på mail: stuk.cef@stukuvm.dk.

2. Brev om fraværsregler til ungdomsuddannelser 
D. 11. september 2020 sendte børne- og undervisningsmini-
steren et brev til ungdomsuddannelserne, hvor hun tydelig-
gjorde vigtigheden af, at elever, der er syge, har symptomer 
eller har mistanke om, at de kan være smittet med CO-
VID-19, ikke møder fysisk op på en uddannelsesinstitution i 
frygt for at få fravær. I brevet fremgår det bl.a., at en elev, der 
er hjemme på grund af mistanke om smitte med COVID-19, 
og som venter på at blive testet eller på testsvar, skal tilbydes 
nødundervisning i form af virtuel eller fjernundervisning. Det 
kan også indbefatte læring i eget hjem efter anvisning fra 
læreren ved brug af bøger og andre relevante undervisnings-
midler, inklusive digitale. Du kan læse mere om ministerens 
brev på ministeriets hjemmeside, hvor også brevet fremgår.

3. Ny vejledning om handlinger ved iværksættelse 
af nødundervisning
Børne- og Undervisningsministeriet har d. 10. september 
2020 offentliggjort en ny vejledning om handlinger ved 
iværksættelse af nødundervisning. I vejledningen beskrives 
kort, hvornår skolen har pligt til at iværksætte nødunder-
visning, hvem der er ansvarlig for at træffe beslutning om 
nødundervisning, samt hvilke hensyn der skal tages ved 
tilrettelæggelsen af undervisningen. I vejledningen oplyses 
der også om pligten til at informere ved iværksættelse af 
nødundervisning. Du finder vejledningen på ministeriets 
hjemmeside. 

4. Fire nye bekendtgørelser i september, som      
omhandler erhvervsuddannelserne 
I september 2020 er fire nye lovbekendtgørelser udstedt. 
De omhandler hhv. de erhvervsfaglige studentereksamener-
ne i forbindelse med eux, institutioner for erhvervsrettede 
uddannelser, kommunale indsatser for unge under 25 år og 
befordringsrabat til uddannelsessøgende. 

Du kan finde de fire lovbekendtgørelser her: 

• Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i  
 forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Her er tale om  
 mindre tekniske sammenskrivninger. Du kan finde den på  
 retsinformation.dk.

• Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet  
 uddannelse. Du kan finde den på retsinformation.dk.

• Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge   
 under 25 år. Du kan finde den på retsinformation.dk.

• Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessø- 
 gende i ungdomsuddannelser m.v. Du kan finde den   
 på retsinformation.dk.

5. Stigning i antal lærepladser 
I juni 2020 blev der indgået 6.600 lærepladsaftaler. Det 
betyder, at 16 pct. flere elever på erhvervsuddannelserne har 
skrevet under på en lærepladsaftale i år sammenlignet med 
juni sidste år. Du kan læse mere i nyheden på ministeriets 
hjemmeside. 

De nye lærepladstal er de første, efter at regeringen og 
arbejdsmarkedets parter indgik trepartsaftalen d. 28. maj i 
år, som bl.a. havde til hensigt at holde hånden under elever 
på erhvervsuddannelser, som har svært ved at finde en 
læreplads på grund af COVID-19. Med aftalen kan virksom-
heder bl.a. få op til 90 pct. lønkompensation til lærlinge. I 
forbindelse med trepartsaftalen blev der afsat 500 mio. kr. 
til en reform af lærepladsområdet. Regeringen indledte for-
handlingerne med arbejdsmarkedets parter d. 17. september 
2020. 

6. Elevplan.dk lukker med udgangen af 2020
Fremover skal virksomheder, der tager elever i lære, bruge 
Praktikpladsen.dk i stedet for elevplan.dk., idet elevplan.dk 
lukker med udgangen af 2020. På Praktikpladsen.dk finder 
virksomheder allerede nu de oplysninger og funktioner, som 
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de primært har benyttet, og som tidligere var i Elevplan.
dk. Virksomheder kan se elevdata, skoleforløb, fravær og 
tilmelde sig fraværsbeskeder. Du kan læse mere herom på 
ministeriets hjemmeside.

7. Nyt inspirationsmateriale til grundfaget erhverv-
sinformatik 
På emu.dk er der offentliggjort nyt inspirationsmateriale til 
grundfaget erhvervsinformatik. Materialet er rettet mod de 
merkantile uddannelser, men undervisere på andre uddan-
nelser vil også kunne inspirereres af materialet. Du kan læse 
meget mere på hjemmesiden om inspirationsmaterialet  og 
konkrete værktøjer.

8. Implementering af forenkling af erhvervsuddan-
nelsernes beskrivelsessystem
I juni 2020 har STUK offentliggjort en rapport med anbefa-
linger fra udvalget til forenkling af erhvervsuddannelsernes 
beskrivelsessystem. Rapporten er et resultat af aftalen Fra 
folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden (2018), 
hvor det blev besluttet at iværksætte et udvalgsarbejde med 
erhvervsskolerne og arbejdsmarkedets parter med henblik 

på at udarbejde forslag til forenkling af erhvervsuddan-
nelsernes beskrivelsessystem. Du kan finde rapporten på 
ministeriets hjemmeside.

I september har STUK afholdt webinar for skoler og faglige 
udvalg, om udvalgets anbefalinger samt det forestående 
implementeringsarbejde. Med ca. 120 deltager fra skoler og 
30 fra de faglige udvalg, oplevede STUK en god interesse for 
det forestående arbejde. Med webinarerne er implemente-
ringsprocessen skudt i gang. I efteråret 2020 vil række skoler 
på seks udvalgte uddannelser afprøve anbefalinger til en 
forenklet beskrivelse af de lokale undervisningsplaner.

9. Fortællinger fra erhvervsuddannelserne 
Fortællinger fra erhvervsuddannelserne er et indslag i nyheds-
brevet, hvor fortællinger, idéer og erfaringer deles for at 
give inspiration. Hvis du har en idé til en god historie fra 
din uddannelse, er du velkommen til at skrive til: Natasha.
Strom.Rasmussen@stukuvm.dk. I denne udgave af nyheds-
brevet bringer vi en fortælling om ny mesterlæreordningen 
på SOSU Herning, som er til stor gavn for både elever og 
erhvervsliv.

Ny mesterlæreordning på Social og Sundhedsskolen Herning 
imødekommer en helt ny målgruppe af elever 

17 elever har i år afsluttet den grundlæggende praktiske oplæring i ny mesterlære fra SOSU Herning. Det hele startede med, 

at skolen blev kontaktet af to private virksomheder i området, som udbyder hjemmepleje og -hjælp, og som havde et ønske om 

at uddanne deres ufaglærte medarbejdere. 

”Jeg har tidligere arbejdet på en teknisk erhvervsskole, hvor ny mesterlære flittigt blev anvendt og tænkte derfor for mig selv, jamen, 

hvorfor bruger vi ikke det noget mere i SOSU-regi og generelt i andre bløde fag?” fortæller uddannelseschef for SOSU Herning 

Inge Dolmer. Inge Dolmer undersøgte på baggrund af henvendelserne mulighederne for at benytte ny mesterlæreordningen 

inden for social- og sundhedsområdet. Muligheden var der, og den greb skolen og iværksatte et samarbejde med de to private 

virksomheder om at få medarbejderne i ny mesterlære. 17 påbegyndte uddannelsen, herunder Klaus som fortæller: ”Jeg kan 

lide mit arbejde, og det var derfor for mig bare et plus at få papirer på det, jeg i forvejen laver”. Klaus havde arbejdet i virksomheden 

et lille års tid, da han fik tilbuddet om at starte uddannelsen op: ”Det er ikke muligt for mig at gå fra løn til SU, og det behøvede jeg 

heller ikke med den her ordning” fortæller Klaus og tilføjer ”uddannelsen giver mig også en faglighed og en anden lyst til fordybelse. 

Det har været rigtig godt”. 

SOSU Herning vil fastholde det gode samarbejde med de private virksomheder om at få flere til at tage en social- og sund-

hedshjælperuddannelse. SOSU Herning har også etableret et samarbejde med kommunen, og på det nuværende hold er der 

således både elever fra privat og kommunalt regi, til stor glæde for både skolen, eleverne og arbejdspladserne.

På ministeriets hjemmeside kan du læse mere om ny mesterlære, herunder se materiale målrettet mester, elev og vejleder.
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