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Udbud af grundforløbets 2. del på erhvervsuddannelserne 
i fængsler  

Dette notat gennemgår mulighederne for, at skolerne kan udbyde skole-

undervisning fra grundforløbets 2. del af erhvervsuddannelserne i et 

fængsel efter principperne om virksomhedsforlagt undervisning.  

 

En erhvervsskole har inden for de uddannelser, som skolen udbyder, 

pligt til at optage alle ansøgere, der efter §§ 5 - 5 c i lov om erhvervsud-

dannelser har krav på at blive optaget, jf. § 6, stk. 1, i lov om erhvervsud-

dannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1868 af 28. september 2021.  

 

Denne bestemmelse om optagelse finder også anvendelse for personer, 

der er indsat i et fængsel, såfremt det er muligt for den indsatte at følge 

undervisningen under hensynstagen til, at de særlige omstændigheder, 

som følger af retsforholdet mellem den indsatte og fængslet, ikke er til 

hinder herfor. 

 

Indsatte i et fængsel har i nogle tilfælde ikke mulighed for udgang i et 

sådant omfang eller på en sådan måde, at de pågældende vil kunne følge 

undervisningen på erhvervsskolen. Optagelse til erhvervsuddannelse til 

disse elever forudsætter derfor, at undervisningen tilrettelægges således, 

at eleverne kan deltage uden at skulle forlade fængslet. 

 

Dette kan efter omstændighederne opnås ved at tilrettelægge undervis-

ning i fængslet under anvendelse af reglerne om virksomhedsforlagt un-

dervisning. 

 

Virksomhedsforlagt undervisning 

Virksomhedsforlagt undervisning er hjemlet i § 2, stk. 2, i lov om er-

hvervsuddannelser. 
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Bestemmelsen foreskriver, at der kan gennemføres ordninger, hvorefter 

dele af skoleundervisningen foregår i en virksomhed på grundlag af aftale 

mellem skole og virksomhed. 

 

Udbud af undervisning som virksomhedsforlagt undervisning forudsæt-

ter således, at skolen indgår en samarbejdsaftale med en virksomhed, 

som også kan være et fængsel. Med en aftale om virksomhedsforlagt un-

dervisning kan undervisningen gennemføres i fængslet enten af skolens 

lærere eller af ansatte i fængslet, som underviser på skolens vegne og an-

svar. 

 

Som det fremgår af betegnelsen ”virksomhedsforlagt undervisning”, er 

det kun skoleundervisningen, som kan forlægges til en virksom-

hed/fængslet i overensstemmelse med § 2, stk. 2, i lov om erhvervsud-

dannelser. 

 

Erhvervsskolen vil altid være ansvarlig for elevernes optagelse, undervis-

ningens kvalitet, lærerkvalifikationer, elevernes opnåelse af uddannelsens 

kompetencemål og bedømmelse mv. Skolen skal derfor gennem nøje, 

kontinuerligt og konkret tilsyn sikre sig, at undervisningen i fængslet sker 

med respekt for de fastsatte mål for uddannelsen og den forudsatte kvali-

tet, jf. § 18, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 2499 af 13. december 2021 om er-

hvervsuddannelser. 

 

Aftalen om virksomhedsforlagt undervisning skal indeholde bestemmel-

ser, der sikrer, at reglerne om virksomhedsforlagt undervisning er over-

holdt, og at skolen har de fornødne beføjelser til at kontrollere dette. 

 

Endvidere gælder det, at skolens lokale undervisningsplan skal indeholde 

en beskrivelse af undervisningen, der gennemføres i virksomhe-

der/fængsler, jf. § 54, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 2499 af 13. de-

cember 2021 om erhvervsuddannelser. Undervisningsplanen fastsættes af 

skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg, jf. bekendtgørel-

sens § 53, stk. 1. Det betyder, at skolen i den lokale undervisningsplan 

skal beskrive, hvordan den virksomhedsforlagte undervisning bidrager til 

at opfylde konkrete angivne delmål og læringsaktiviteter i den relevante 

del af uddannelsen.  

 

I skolens bedømmelsesplan skal skolen beskrive procedurer for vurde-

ring af, om eleven har nået målene for den virksomhedsforlagte under-

visning. Den virksomhedsforlagte undervisning skal endvidere fremgå af 

elevens personlige uddannelsesplan. Eventuelle prøver skal afholdes af 

skolen. 

 

Reglerne om uddannelsernes finansiering og institutionernes indberet-

ning af uddannelsesaktivitet er de samme uafhængigt af, om eleven er i 
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fængsel. Erhvervsskolen vil have de samme økonomiske vilkår med hen-

syn til elever, der samtidig er indsatte i et fængsel, og skal indberette disse 

årselever på samme måde, som skolen indberetter sine øvrige elever. 

 

Ministeriet fører tilsyn med, at den af skolerne udbudte undervisningsak-

tivitet, herunder skolens udbud af virksomhedsforlagt undervisning, her-

under i fængsler, sker inden for lovgivningens rammer, jf. § 18, stk. 5, i 

lov om erhvervsuddannelser.  

 

Ministeriet afgiver ikke forhåndsgodkendelse til aftaler om virksomheds-

forlagt undervisning, da det er erhvervsskolens opgave at sikre, at disse 

aftaler er i overensstemmelse med reglerne om erhvervsuddannelse, og at 

udmøntningen af aftalen også overholder reglerne herom. 
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