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Til udbydere af erhvervsuddannelser 

 

Kopi til: 

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser 

Faglige udvalg 

Udmelding af målsætning for andele af elever med uddannelsesaf-

tale på grundforløbets 2. del 

Hermed udmeldes målsætninger for andel elever, der skal have en under-

skrevet uddannelsesaftale under grundforløbets 2. del (GF2) på erhvervs-

uddannelserne.  

 

Udmeldingen er den endelige opfølgning på Styrelsen for Undervisning 

og Kvalitets brev af 15. april 2021 med information til udbyderne om 

opgørelsesmetode og foreløbige baselinetal.  

 

Udbyderne havde mulighed for at give bemærkninger. Vi har modtaget 

enkelte bemærkninger til tallene i oversigt over målindfrielse, som har 

medført, at der er færre diskretionerede oplysninger om de enkelte udby-

deres målindfrielse, da det kunne gøres samtidigt med at fastholde ele-

vers anonymitet. Der er ikke ændringer i baselinetal og indfasningsmo-

del. Derudover er der foretaget enkelte sproglige ændringer. Endelig har 

vi modtaget et ønske om ændring i indfasningsmodellen for en konkret 

uddannelse. Udbyderen modtager særskilt svar herpå. 

 

Udmeldingen omfatter alle erhvervsuddannelser på nær merkantile ud-

dannelser gennemført med eux. Målsætninger for sidstnævnte uddannel-

ser forventes udmeldt senere i 2. kvartal 2021.  

 

Udmeldingen, vedlagt de nedenfor nævnte bilag, vil også være tilgængelig 

på ministeriets hjemmeside om trepartsaftalen om flere lærepladser og 

entydigt ansvar (link): 

 

1. Notat om opgørelsesmetode og indfasningsmodel 

2. Oversigtsark med uddannelsernes indfasningsprofil 

3. Baseline: Oversigt over målindfrielse i 2019 fordelt på udbydere 

 

På sigt offentliggøres data i ministeriets datavarehus på uddannelsesstati-

stik.dk 

https://www.uvm.dk/trepart/trepart-om-flere-laerepladser-og-entydigt-ansvar
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I det følgende beskrives de nationale målsætninger for indgåelse af ud-

dannelsesaftaler på GF2 og indfasningsmodellen. Desuden beskrives, 

hvornår der føres risikobaseret tilsyn med målsætningerne. Indholds-

mæssigt er det følgende en gengivelse af teksten i brevet fra den 15. april 

2021. Der tages forbehold for, at den lovgivning, som udmønter tre-

partsaftalen, vedtages af Folketinget, forventeligt 4. kvartal 2021. 

 

Trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om flere 

lærepladser og entydigt ansvar inden for erhvervsuddannelserne indehol-

der nye nationale målsætninger for indgåelse af uddannelsesaftaler, som 

gælder for hver enkelt af skolens uddannelser: 

 

 Der skal ved 15. undervisningsuge i GF2 være indgået aftaler for 60 

pct. af eleverne. 

 Der skal ved afslutningen af GF2 være indgået aftale for 80 pct. af 

eleverne. 

 

Der fastsættes krav om opfyldelse af målsætningerne i lov om erhvervs-

uddannelser, som vil omfatte alle udbydere af GF2 på den pågældende 

uddannelse. Børne- og Undervisningsministeriet fører et risikobaseret 

tilsyn med udbydernes opfyldelse af målsætningerne. 

 

Der er aftalt en indfasningsmodel, hvor det med udgangspunkt i base-

lineåret 2019 fastsættes, fra hvilket kalenderår målsætningerne er gæl-

dende for hver enkelt uddannelse. 

 

Begge målsætninger vil være gældende i 2022 for de uddannelser, hvor 

en andel på 70 pct. eller mere af eleverne havde en uddannelsesaftale ved 

afslutningen af GF2 målt i baselineåret 2019. For disse uddannelser vil 

ministeriet føre risikobaseret tilsyn med skolernes opfyldelse af begge 

målsætninger.  

 

Der vil være en indfasningsperiode for de øvrige uddannelser, hvor min-

dre end 70 pct. af eleverne havde en uddannelsesaftale ved afslutningen 

af GF2 i baselineåret. Periodens varighed for den enkelte uddannelse af-

hænger af, hvor langt målt i procentpoint uddannelsen ligger fra målsæt-

ningen om 80 pct. Andelen af elever med uddannelsesaftale ved afslut-

ningen af GF2 i den enkelte uddannelse er fastsat til at stige med 10 pro-

centpoint årligt, indtil uddannelsen efter beregningerne skal opfylde mål-

sætningen om en andel på 80 pct.  

 

Mens en uddannelse er omfattet af indfasningsperioden, fører ministeriet 

risikobaseret tilsyn med skolernes opfyldelse af målsætningen om ande-

len af elever, der har uddannelsesaftale ved afslutningen af GF2. Det na-

tionale måltal i 2022 for den enkelte uddannelse fastsættes som andelen 

af elever med uddannelsesaftale i baselineåret tillagt 10 procentpoint.  



 3 

 

Fra det år, hvor måltallet for andelen af elever med uddannelsesaftale ved 

afslutningen af GF2 på en uddannelse er fastsat til 80 pct. i indfasnings-

modellen, skal skolerne opfylde både denne målsætning og målsætningen 

om, at 60 pct. af eleverne har indgået uddannelsesaftale ved 15. under-

visningsuge på GF2. Ministeriet vil føre risikobaseret tilsyn med skoler-

nes opfyldelse af begge målsætninger. 

 

Alle uddannelser skal opfylde begge målsætninger fra 2026, også selvom 

en uddannelse skal løfte sig mere end 10 procentpoint fra 2025 til 2026. 

Ministeriet vil fra 2026 føre risikobaseret tilsyn med skolernes opfyldelse 

af begge målsætninger i samtlige uddannelser.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

John Torben Larsen 

Chefkonsulent 

Direkte tlf. +45 4132 4693 

john.torben.larsen@stukuvm.dk 


