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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  

(REUs) indstilling vedr. forlængelse og udvidelse af forsøg 

med tilrettelæggelse af landbrugets lederuddannelse 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har i brev af 20. novem-
ber 2020 oplyst, at som led i de igangværende rammeforsøg med er-
hvervsuddannelserne gennemføres et forsøg med tilrettelæggelse af land-
brugets lederuddannelse, dvs. de sidste to trin (trin 3 og 4) i landbrugs-
uddannelsen, som deltidsuddannelse. Formålet med forsøget er at få 
flere faglærte landmænd til at tage en lederuddannelse. 

Forsøget skal efter planen afsluttes i juli 2021 sammen med de øvrige 
rammeforsøg. I evalueringen af rammeforsøgene, som blev offentliggjort 
den 9. oktober 2020, anbefaler EVA imidlertid, at der gennemføres yder-
ligere forsøg med tilrettelæggelsen af trin 3 og 4 som deltidsuddannelse 
med henblik på at få mere viden om potentialet i tilrettelæggelsesformen. 
 
STUK har oplyst, at børne- og undervisningsministeren kan træffe be-
slutning om evt. forlængelse og udbredelse af forsøget efter indstilling fra 
REU.  

Endvidere har STUK oplyst, at ved beslutning om at forlænge og udbre-
de forsøget med tilrettelæggelse af trin 3 og 4 som deltidsuddannelse vil 
STUK invitere alle udbydere af trin 3 og 4 til at ansøge om at deltage i 
forsøget, som vil skulle gennemføres i perioden august 2021-juli 2025. 
Skolerne vil i forbindelse med forsøgsdeltagelsen forpligte sig til at levere 
central nøgletal til STUK, så STUK kan overvåge, om forsøget medfører 
den ønskede øgede tilgang og gennemførelse af trin 3 og 4. 

Et år inden forsøgsperiodens udløb vil STUK samle op på erfaringer og 
resultater fra forsøget med henblik på, at børne- og undervisningsmini-
steren efter indstilling fra REU kan træffe beslutning om, hvorvidt mu-
ligheden for at udbyde trin 3 og 4 på landbrugsuddannelsen skal gøres 
permanent.  

STUK har på baggrund heraf med frist den 18. december 2020 anmodet 
REU om indstilling vedrørende om forsøget skal forlænges og udbredes 
til øvrige udbydere, eller om forsøget skal afsluttes ved den nuværende 
forsøgsperiodes ophør 31. juli 2021. 
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REU behandlede sagen på sit møde den 4. december 2020 og indstiller 
på baggrund heraf, at forsøget udvides og forlænges som beskrevet. Rå-
det forudsætter dog, at STUK forinden afklarer, at forsøget i øvrigt kan 
gennemføres inden for de i øvrigt gældende rammer, og at REU modta-
ger oplysninger herom fra STUK til rådets orientering. 

Venlig hilsen  

Stina Vrang Elias 

Formand 
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