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Faglige udvalg 

Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser 

 

 

Orientering om ekstra forsøg til optagelse på grundforløbets 2. del 

og mulighed for supplerende skoleundervisning 

Regeringen har den 1. juni 2021 indgået en aftale med Folketingets øv-

rige partier om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundsko-

len og på ungdoms- og voksenuddannelser. Aftalen findes på uvm.dk. 

Formålet med aftalen er, at der skal ske en opsamlende indsats i efteråret 

2021 for bl.a. at samle op på udfordringer med fagligt efterslæb, som 

nedlukning og perioder med nødundervisning har medført for elever på 

ungdomsuddannelserne. Aftalen skal ses i forlængelse af Aftale om håndte-

ring af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i 

grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021 af 18. 

februar 2021. 

 

For elever på erhvervsuddannelserne og fodterapeutuddannelsen giver 

den nye aftale følgende muligheder for ekstra uddannelsesoptag og sup-

plerende skoleundervisning:  

 Ekstra mulighed for optagelse på grundforløbets 2. del uden uddan-

nelsesaftale.  

 Op til én kalenderuges supplerende skoleundervisning i hovedforlø-

bet på erhvervsuddannelserne. 

 Op til otte kalenderugers supplerende skoleundervisning på fodtera-

peutuddannelsen. 

 

Yderligere er der i aftalen afsat midler til elevorganisationerne på ung-

domsuddannelserne med henblik på at understøtte oprettelsen af elevråd 

på alle ungdomsuddannelser hurtigst muligt, samt tilskud til Center for 

Elevrådgivning for at styrke rådgivningsindsatsen til elever oven på coro-

nakrisen. Børne- og Undervisningsministeriet har i den forbindelse udar-

bejdet vejledning om tilskud til elevorganisationer til at understøtte elev-

demokrati, oprettelse af elevråd på skoler og ungdomsuddannelser samt 

til at styrke rådgivningsindsatsen for børn og unge oven på coronakrisen  

(uvm.dk). Med den nye aftale er fristen for tilskud givet med aftale af den 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210601-flere-frihedsgrader-og-295-mio-skal-understoette-et-fagligt-loeft-i-2021
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210218-nye-indsatser-skal-styrke-faglighed-og-trivsel
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210218-nye-indsatser-skal-styrke-faglighed-og-trivsel
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210218-nye-indsatser-skal-styrke-faglighed-og-trivsel
https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/tidligere-udmeldte-puljer/tvaergaaende/210601-tilskud-til-elevorganisationer-til-at-understoette-elevdemokrati
https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/tidligere-udmeldte-puljer/tvaergaaende/210601-tilskud-til-elevorganisationer-til-at-understoette-elevdemokrati
https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/tidligere-udmeldte-puljer/tvaergaaende/210601-tilskud-til-elevorganisationer-til-at-understoette-elevdemokrati
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18. februar 2021 desuden forlænget. Skolerne er orienteret herom i ori-

enteringsbrev om udmøntning af initiativer fra aftale om håndtering af 

faglige udfordringer af 1. juni 2021, som er udsendt den 30. juni.  

 

Ny bekendtgørelse  

Ministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 1422 af 27. juni 2021 om 

håndtering af faglige udfordringer hos elever på ungdomsuddannelser i 

forbindelse med foranstaltninger mod covid-19. Bekendtgørelsen trådte i 

kraft den 30. juni 2021.  

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil med dette brev informere om 

de nye midlertidige regler. 
 
Ekstra mulighed for optagelse på grundforløbets 2. del 

Med den tidligere aftale af 18. juni 2020 om hjælpepakke til erhvervsud-

dannelserne og EGU blev der givet ekstra mulighed for optagelse på 

grundforløbets 2. del uden uddannelsesaftale i perioden fra den 27. juni 

2020 til og med den 31. december 2020.  

 

Med den nye aftale af 1. juni 2021 gives der mulighed for, at elever, som 

har brugt deres tredje og sidste forsøg i 1. halvår 2021, kan blive optaget 

på grundforløbets 2. del en fjerde gang indtil den 31. december 2021. 

Det sker ved en midlertidig suspendering af de almindelige regler ved 

brug af tredje forsøg.  

 

Efter de almindelige regler kan en ansøger uden en uddannelsesaftale, 

der omfatter grundforløbets 2. del, kun optages på grundforløbets 2. del 

tre gange, jf. § 5 a, stk. 4 i lov om erhvervsuddannelser. 

 

De almindelige regler suspenderes midlertidigt for elever, som er optaget 

for tredje gang på grundforløbets 2. del med opstart i 1. halvår 2021. Det 

betyder, at elever, der har brugt deres tredje forsøg med opstart i perio-

den mellem den 1. januar og til og med den 30. juni 2021, har mulighed 

for at blive optaget på grundforløbets 2. del en fjerde gang indtil den 31. 

december 2021. Elever kan således ikke gøre brug af muligheden for op-

tagelse med et fjerde forsøg, hvis uddannelsesstart ligger senere end den 

31. december 2021. Det er alene tredje forsøg, som er omfattet af su-

spenderingen, hvilket vil sige, at elevers første og andet forsøg med ud-

dannelsesstart i 1. halvår 2021, tæller med i de tre forsøg, som eleverne 

normalt har til optag på grundforløbets 2. del uden uddannelsesaftale. 

Reglerne om den nye ordning med suspension af uddannelsesforsøg føl-

ger af bekendtgørelsens § 6.  

 

Mulighed for op til én uges supplerende skoleundervisning i ho-

vedforløbet på erhvervsuddannelserne  

Bekendtgørelsens § 4, stk. 2, giver mulighed for, at skolen efter en kon-

kret og individuel vurdering kan tilbyde den enkelte elev op til én kalen-

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1422
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1422
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1422
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200618-nye-initiativer-skal-hjaelpe-eleverne-paa-erhvervsuddannelserne-og-egu
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200618-nye-initiativer-skal-hjaelpe-eleverne-paa-erhvervsuddannelserne-og-egu
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deruges supplerende skoleundervisning i hovedforløbet, hvis skolen vur-

derer, at eleven som følge af foranstaltninger, som er eller har været 

iværksat for at forebygge og afhjælpe i forbindelse med covid-19, ikke 

har fået tilstrækkelig praktisk undervisning i skoleperioderne. Muligheden 

omfatter også elever i skolepraktik, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 3.  

 

Elever med uddannelsesaftale  

Ifølge bekendtgørelsens § 5, stk. 1, er det en forudsætning for elever med 

en uddannelsesaftale, at det faglige udvalg godkender forlængelsen af ele-

vens uddannelsestid, og at eleven og praktikvirksomheden aftaler en til-

svarende forlængelse af elevens uddannelsesaftale. 

 

For at sikre en hurtig og smidig administration, kan det faglige udvalg for 

hver enkelt uddannelse dog beslutte, at uddannelsestiden uden udvalgets 

godkendelse kan forlænges på baggrund af skolens individuelle vurdering 

af elevens behov for op til én kalenderuges supplerende skoleundervis-

ning i hovedforløbet. Dermed er der skabt mulighed for, at det faglige 

udvalg ikke skal godkende forlængelse af uddannelsestiden for hver en-

kelt elev, men kan godkende for en hel uddannelse. 

 

Mulighed for op til otte ugers supplerende skoleundervisning på 

fodterapeutuddannelsen  

Bekendtgørelsens § 7 giver mulighed for, at skolen efter en konkret og 

individuel vurdering kan tilbyde den enkelte elev på fodterapeutuddan-

nelsen op til otte kalenderuges supplerende skoleundervisning, hvis sko-

len vurderer, at eleven som følge af foranstaltninger, som er eller har væ-

ret iværksat for at forebygge og afhjælpe i forbindelse med covid-19, ikke 

har fået tilstrækkelig praktisk undervisning i skoleperioderne.  

 

Uddannelsesforlængelser indtil den 31. december 2021 

Den supplerende skoleundervisning kan afvikles i perioden fra bekendt-

gørelsens ikrafttrædelsesdato den 30. juni 2021 og til og med den 31. de-

cember 2021. Det er således en forudsætning for skolernes muligheder 

for at give supplerende skoleundervisning på henholdsvis hovedforløb i 

erhvervsuddannelserne og på fodterapeutuddannelsen, at elevernes ud-

dannelsestid ikke forlænges ud over den 31. december 2021.  

 

Tilskudsadministration ved supplerende undervisning 

Til brug for opgørelse af tilskudsberettiget aktivitet vedrørende den mid-

lertidige adgang til supplerende skoleundervisning i hovedforløbet på er-

hvervsuddannelserne samt på fodterapeutuddannelsen, er der i uddannel-

sesmodellen oprettet særlige skoleperioder med tilhørende tælleperioder 

og tilskudsmærker til brug for elevregistrering og efterfølgende indberet-

ning til BUVM (tilskud) og AUB (lønrefusion til arbejdsgiver). 

 

Den særlige skoleperiode har samme egenskaber som de ordinære skole-

perioder, men med følgende forskelle:  
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Den særlige skoleperiode til supplerende skoleundervisning kan 

alene benyttes for aktivitet gennemført i perioden fra den 30. juni 

2021 til 31. december 2021.  

Den særlige skoleperiode er tilknyttet hhv. én tælleperiode af 

fem dage på hovedforløbet på erhvervsuddannelserne og otte 

tælleperioder af fem dage på fodterapeutuddannelsen. Skoleperi-

oden har koden ’FE’ (fagligt efterslæb). Kodestrukturen er ud-

meldt til de studieadministrative systemer.  

 

Den særlige skoleperiode er tilknyttet samme tilskudsmærker og elevty-

per som de ordinære skoleperioder. Der kan således hjemtages samme 

typer af tilskud. Praktikvejselever med skoleophold, som modtager sup-

plerende undervisning i hovedforløbet, indberettes til AUB efter almin-

delige retningslinjer.  

De to skoler, der udbyder fodterapeutuddannelsen, hhv. Roskilde Tekni-

ske Skole og Tradium, skal være opmærksomme på, at de samlet ikke 

kan modtage mere i tilskud end, hvad der svarer til otte ugers ekstra un-

dervisning for 63 elever i 2021. Styrelsen følger op på aktiviteten via dia-

log med de to skoler og brug af tilskudsmærket.  

Indberetning af supplerende skoleundervisning  

Indberetning foretages i henhold til IEU-instruks. Aktivitet på både ho-

vedforløb på erhvervsuddannelserne og på fodterapeutuddannelsen skal 

indberettes i det kvartal, hvor tælledatoen falder. Det er op til den en-

kelte institution at sikre, at de særlige skoleperioder alene benyttes for ak-

tivitet gennemført i perioden fra den 30. juni 2021 og indtil 31. december 

2021, således at institutionens revisor har mulighed for at efterprøve om 

de tilskudsudløsende årselevbidrag er opgjort korrekt i overensstemmelse 

med reglerne. 

SU ved supplerende skoleundervisning på fodterapeutuddannelsen  

Elever på fodterapeutuddannelsen, der modtager SU, og som har taget 

imod et tilbud om at modtage supplerende undervisning, har ret til SU i 

den periode, hvor den supplerende undervisning foregår. 

 

Skolerne har ansvar for at informere eleverne om mulighederne. Spørgs-

mål vedrørende SU kan stilles via su.dk. 

 
Spørgsmål og svar  
Spørgsmål om de nye regler kan sendes til Kontor for Erhvervsuddan-
nelser på mail: stuk.ke@stukuvm.dk.  
 

Vi opfordrer desuden skolerne til at orientere sig på uvm.dk, hvor der lø-

bende offentliggøres svar på hyppigt stillede spørgsmål. 

 

Med venlig hilsen 
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Maria Nørby  

Kontorchef 

Kontor for Erhvervsuddannelser 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  
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