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Udbydere af erhvervsuddannelser samt offentlige og private gymnasier 

og VUC’er 

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser 

Kopi: Regionsrådene 

Kopi: Transporterhvervets Uddannelser 

 

Indkaldelse af ansøgninger om udbud til erhvervsuddannelsen in-

den for autohjælp 

 

1. Indledning  

Børne- og undervisningsministeren har på baggrund af ansøgning fra 

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) og efter indstilling fra Rådet for 

de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) godkendt en ny 

erhvervsuddannelse inden for autohjælp.  

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) indkalder hermed ansøg-

ninger om godkendelse til at udbyde grundforløbets 2. del og/eller ho-

vedforløbet. Uddannelsens formål og indhold samt krav til ansøgninger 

fremgår nedenfor.  

 

Det faglige udvalg har i redegørelsen til oprettelsen af den nye uddan-

nelse angivet en forventning om, at der på kort sigt vil blive indgået ca. 

20 uddannelsesaftaler årligt. Fagligt udvalg ser, at der på baggrund af den 

forventede uddannelsesaktivitet vil være brug for én national udbyder, så 

der kan blive en fokuseret uddannelses- og vejledningsindsats. STUK 

forventer på den baggrund at godkende én udbudsansøgning, dog med 

mulighed for at der godkendes to ansøgninger. 

 

Ansøgningsfristen er den 6. december 2021. 

 

2. Uddannelsens indhold og struktur 

STUK fastsætter efter fagligt udvalgs bestemmelse regler i en uddannel-

sesbekendtgørelse om uddannelsens formål, opdeling, varighed, kompe-

tencemål, eksamen mv. Til institutionernes orientering er vedlagt det se-

neste bekendtgørelsesudkast (bilag 1). Der tages forbehold for, at § 3 og 

§ 6 i den endelige uddannelsesbekendtgørelse ændres som led i faglige 

udvalgs arbejde med at forenkle uddannelsesbekendtgørelserne på bag-

grund af initiativet om forenkling af erhvervsuddannelsernes beskrivel-

sessystem. Der kan desuden ske mindre ændringer i øvrige paragraffer.  
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Erhvervsuddannelsen inden for autohjælp forventes at få som overord-

net formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse 

opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompeten-

ceområder: 
  
1) Almindelig autohjælp på køretøjer. 
2) Grundlæggende redningsarbejde og sikring af arbejdssted. 
3) Assistere ved redningsarbejde på skadested 
4) Anhugning og bjærgning med spil.  
5) Udrykningskørsel, autohjælp. 
6) Kundeservice og konflikthåndtering.  

 

Autohjælp har frem til 1. januar 2019 indgået som et speciale på den tidli-

gere erhvervsuddannelse til redder, jf. bekendtgørelse nr. 256 af 14. 

marts 2016. Den nye uddannelse inden for autohjælp modsvarer i det 

væsentlige indholdet i det tidligere speciale.  

  

På ministeriets hjemmeside informeres om udbuddet, ansøgningsfrister  

samt materiale udsendt i forbindelse med udbudsrunden (link).  

 

Når ministeriet som resultat af udbudsrunden har tildelt nye udbudsgod-

kendelser, vil ministeriet efter gældende praksis være tilbageholdende 

med efterfølgende at give yderligere godkendelser, hvis de i forvejen 

godkendte udbydere kan dække behovene. Ministeriet respekterer med 

denne praksis, at godkendte udbydere har tilpasset deres kapacitet m.v. til 

den aktuelle og forventede efterspørgsel. 

 

3. Institutioners ansøgninger om udbud af erhvervsuddannelser 

Alle udbydere af erhvervsuddannelser, samt offentlige og private gymna-

sier og VUC’er orienteres om udbuddet med dette brev. Andre institutio-

ner og virksomheder orienteres om udbudsrunden på ministeriets hjem-

meside 

(link). 

 

Børne- og undervisningsministeren godkender efter ansøgning, hvilke in-

stitutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddan-

nelse, andre skoler, institutioner eller virksomheder, der kan blive god-

kendt til at udbyde erhvervsuddannelsens grund- og hovedforløb, jf. er-

hvervsuddannelseslovens § 18. Gymnasier samt VUC’er kan i særlige til-

fælde godkendes til at udbyde grundforløbet i en tidsbegrænset periode. 

Læs mere på ministeriets hjemmeside (link). 

 

En institution kan ansøge om at blive godkendt til at udbyde: 

 

  Grundforløbets 2. del og/eller hovedforløbet på erhvervsuddannelsen 

inden for autohjælp.  

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/256
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/256
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/ansvar-og-aktoerer/udbud-af-erhvervsuddannelser
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/ansvar-og-aktoerer/udbud-af-erhvervsuddannelser
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/ansvar-og-aktoerer/udbud-af-erhvervsuddannelser/udbud-af-eud-grundforloeb-paa-gymnasier-og-vuc


 3 

4. Kriterier for vurdering af ansøgninger om udbud af uddannelser  
Ministeriet vil i vurderingen af ansøgningerne tage afsæt i følgende vur-
deringskriterier  
 

1. Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannel-

sesmiljøer. 

2. Bidrag til opfyldelse af de fire reformmål fra aftalen ”Fra folke-

skole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden”. 

 

Der indgår ikke kriterier om geografisk dækkende udbud under hensyn 

til efterspørgsel og behov, da behovet for udbudssteder på forhånd for-

ventes at være meget begrænset, jf. indledningen. 

 

Særligt om fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer  

Det forventes som udgangspunkt, at institutioner, som ansøger om ud-

bud af uddannelsens hovedforløb, også ansøger om udbud af grundfor-

løbets 2. del i uddannelsen, da STUK forventer at godkende én udbuds-

ansøgning, dog med mulighed for at der godkendes to ansøgninger  

 

Institutioner, som ansøger om udbud af grundforløbets 2. del uden at 

ansøge om udbud af hovedforløbet, skal overveje, om der økonomisk og 

pædagogisk set er grundlag for at ansøge om godkendelse. Institutionen 

skal i så fald samarbejde med en eller flere skoler, der udbyder hovedfor-

løbet, jf. § 28 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.  

 

Særligt om bidrag til opfyldelse af de fire reformmål 

De fire reformmål er:  

1. Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. 

klasse. 

2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.  

3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dyg-

tige, de kan.  

4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.  

 

For at følge udviklingen i reformmålene anvender ministeriet en række 

indikatorer. Ministeriet vil inddrage følgende indikatorer i grundlaget for 

vurderingen af institutionernes ansøgninger:  

 

1. Antal ansøgere fra 9. og 10. klasse (reformmål 1)  

2. Frafald på grundforløbet (reformmål 2)  

3. Frafald i overgangen fra grundforløb til hovedforløb (reformmål 2) 

4. Frafald i hovedforløb (reformmål 2)  

5. Beskæftigelsesfrekvens (reformmål 3)  

6. Elevernes trivsel (reformmål 4)  

 

Inddragelsen af de 6 indikatorer skal bidrage til, at institutionernes an-

søgninger bliver vurderet i forhold til, hvordan den enkelte institution bi-

drager til opfyldelsen af reformmålene. Indikatorerne vil ligeledes indgå i 
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vurderingen af de ansøgende institutioners resultater set i forhold andre 

sammenlignelige institutioner. Alle ansøgere skal indsende data for de 6 

indikatorer på institutionsniveau.  

 

5. Skabelon til udbudsansøgninger 

Der er udarbejdet et ansøgningsskema til grundforløbets 2. del og/eller 

hovedforløb, som ansøgere skal anvende. Ansøgningsskemaet er vedlagt 

som bilag 2. I ansøgningsskemaet skal institutionen bl.a. begrunde ansøg-

ningen samt beskrive en forventet tilgang til de ansøgte udbud, lærerkva-

lifikationer, udstyr, lokaler, planlagt placering af udbuddet m.v.  

 

6. Data til brug for udbudsrunden 

Til brug for udbudsrunden stilles der en række data til rådighed fra mini-

steriets side. Datagrundlaget omfatter beskæftigelsesfrekvens, antal ansø-

gere, frafald og trivsel på institutionsniveau. Data fremgår af bilag 2 i 

form af links til Datavarehuset.  

 

7. Vilkår for at opretholde et udbud af erhvervsuddannelser  

Med en godkendelse til at udbyde erhvervsuddannelser følger både ret-

tigheder og pligter. 

  

Ministeriet forventes at fastsætte følgende rettigheder ved udbudsgod-

kendelserne:  

 Institutionen kan udbyde uddannelser, den udbudsgodkendes til. In-

stitutionen får en udbudsret, men skal løbende tage stilling til, om 

der er grundlag for udbuddet.  

 

Ministeriet fastsætter følgende pligter ved udbudsgodkendelserne:  

 Hvis institutionen ønsker at ændre udbudsplaceringen, skal den 

overholde de retningslinjer for udlagt undervisning m.v. inden for 

erhvervsuddannelserne, som er udmeldt af ministeriet i brev af 9. 

december 2015, som kan ses på ministeriets hjemmeside om udbud 

af erhvervsuddannelser(link).  

 Godkendte udbydere af erhvervsuddannelser har pligt til at sikre et 

uddannelsesudbud, der er passende i forhold til både efterspørgslen 

og uddannelsesbehovet. Det forudsætter et samarbejde med andre 

institutioner, der har samme udbudsgodkendelse om, hvor uddan-

nelserne afholdes. 

 Godkendte udbydere er forpligtet til at foretage en pædagogisk og 

økonomisk hensigtsmæssig tilrettelæggelse af skoleundervisningen, 

jf. § 18, stk. 1, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.  

 Alle udbydere skal aflægge revisorattesteret regnskab for anvendel-

sen af det ydede tilskud efter nærmere anvisning af ministeriet.  

 

Hertil kommer, at godkendte udbydere er forpligtet til at overholde ge-

nerelle regler om erhvervsuddannelserne og regler om de uddannelser, 

godkendelserne omfatter. 

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/ansvar-og-aktoerer/udbud-af-erhvervsuddannelser/om-udbud-af-erhvervsuddannelser
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Udbudsgodkendelsen kan tilbagekaldes, hvis de fastsatte pligter ikke 

overholdes. Der kan desuden ske tilbagekaldelse, hvis der ikke længere er 

behov for, at institutionen gennemfører uddannelsen, og hvis institutio-

nen ikke overholder reglerne om uddannelsen eller påbud fra ministeren, 

jf. erhvervsuddannelseslovens § 18, stk. 4. 

 

8. Høring af regionsrådet i forbindelse med ansøgning om grund-

forløbsudbud 

Institutionen skal i forbindelse med ansøgning om udbud af grundforlø-

bets 2. del foretage en høring af regionsrådet.  

 

Regionsrådet har jf. § 34 b i lov om institutioner for erhvervsrettet ud-

dannelse en koordinerende rolle omfattende grundforløbets 1. og 2. del 

med hensyn til geografisk dækning, og skal høres for at kunne afgive ind-

stilling til børne- og undervisningsministeren om den stedlige placering 

af nye udbudssteder. 

 

Regionsrådets høringssvar skal vedlægges ansøgningen som bilag. STUK 

opfordrer institutionerne til at tage kontakt til regionsrådet og aftale en 

proces for regionsrådets arbejde med indstillingen som en del af regions-

rådets koordinerende rolle. 

 

9. Tidsplan, tilrettelæggelse og koordinering af udbudsrunden m.v.  

Institutionerne skal indsende ansøgningerne om godkendelse til udbud, 

herunder regionsrådene indstilling om udbudsplacering på grundforlø-

bets 2. del,  til e-mail: STUK.KE@stukuvm.dk – mærket ” Udbud af er-

hvervsuddannelsen inden for autohjælp ” i emnefeltet.  

 

Ansøgninger om godkendelse til udbud skal være styrelsen i hænde se-

nest 6. december 2021. Styrelsen sender ansøgningerne til REU den 10. 

december 2021. REU afgiver indstilling om udbudsplacering på grund-

forløbets 2. del og hovedforløb. Indstillingerne skal være styrelsen i 

hænde senest den 14. februar 2022. Børne- og undervisningsministerens 

beslutning om udbudsplaceringer af uddannelsen forventes udmeldt ul-

timo marts 2022. Udbudsgodkendelserne træder i kraft 1. august 2022.  

 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte undertegnede. 

 

Vibeke Overvad Jensen 

Pædagogisk konsulent 

Direkte tlf. +45 51 71 66 41 

Vibeke.Overvad.Jensen@stukuvm.dk 

 

Bilag 1:Udkast til uddannelsesbekendtgørelse til erhvervsuddannelsen in-

den for autohjælp 

Bilag 2: Ansøgningsskema til erhvervsuddannelsen inden for autohjælp 
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