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Vejledning om ansøgning om oprettelse og nedlæggelse 
af udbud af erhvervsuddannelser 
 

1. Indledning 

Denne vejledning omhandler proces og kriterier for:  

 

 Oprettelse af et nyt udbud af en erhvervsuddannelse 

 Nedlæggelse af et eksisterende udbud af en erhvervsuddannelse 

 

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af regler fastsat i lov og be-

kendtgørelse samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitets faste admini-

strative praksis. 

 

Der henvises til følgende regelsæt: 

 Lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 956 af 21. 

juni 2022 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, jf. bekendtgørelse nr. 

2499 af 13. december 2021 

 Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 1189 af 22. august 2022 

 Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen 

voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 164 af 14. fe-

bruar 2023 

 Lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser, jf. lov-

bekendtgørelse nr. 1183 af 17. august 2022. 

 

2. Godkendelse til at udbyde erhvervsuddannelser og til at være 

skoleoplæringscenter 
En godkendelse til at udbyde en erhvervsuddannelse gives i henhold til § 

18 i lov om erhvervsuddannelser. 
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En godkendelse til at være skoleoplæringscenter gives i henhold til § 66 b 

i lov om erhvervsuddannelser.  

 

Disse godkendelser gives som enkeltgodkendelser, og er konkret begrun-

dede og afgrænsede. Afgrænsningen gælder både med hensyn til hvilke 

uddannelser, der er tale om, og med hensyn til den geografiske placering 

af udbuddet. 

 

Erhvervsskoler (institutioner godkendt efter lov om institutioner for er-

hvervsrettet uddannelse), andre skoler og institutioner samt virksomhe-

der kan søge om at udbyde:  

 

 Et eller flere af de fire hovedområder i grundforløbets 1. del 

(gf1) 

 Grundforløbets 2. del i en konkret erhvervsuddannelse (gf2) 

 Hovedforløbet i en konkret erhvervsuddannelse 

 

Gymnasier og VUC’er kan ansøge om udbyde erhvervsuddannelsernes 

grundforløb. Se mere herom i vejledningens afsnit 4 ”Andre institutioner 

kan også godkendes til udbud af eud”. 
 

Erhvervsskoler kan søge om at udbyde: 

 

 Skoleoplæringscenter for en konkret erhvervsuddannelse 

 

3. Proces for ansøgning om oprettelse af nyt udbud 

Børne- og undervisningsministeren godkender efter ansøgning, hvilke in-

stitutioner, godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddan-

nelse, eller andre institutioner m.v., der kan udbyde grund- og hovedfor-

løb, jf. § 18 i lov om erhvervsuddannelser. 

 

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) afgi-

ver indstilling til ministeren, jf. lov om erhvervsuddannelser § 18. Den 

samme proces gør sig gældende, hvis en institution skal godkendes til at 

udbyde skoleoplæringscenter, jf. § 66 b i lov om erhvervsuddannelser. 

 

Institutioner skal ansøge Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) 

om oprettelse af nyt udbud af erhvervsuddannelse (både gf1, gf2, hoved-

forløb og skoleoplæring). En institution kan vælge at bruge ansøgnings-

skema(er) vedhæftet på Børne- og Undervisningsministeriets hjemme-

side. 

 

Alle ansøgninger om oprettelse af nye udbud af gf1, gf2 og hovedforløb 

bliver vurderet ud fra følgende fire vurderingskriterier: 

 

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/ansvar-og-aktoerer/udbud-af-erhvervsuddannelser/om-udbud-af-erhvervsuddannelser
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/ansvar-og-aktoerer/udbud-af-erhvervsuddannelser/om-udbud-af-erhvervsuddannelser


 

 

 

 3 

1. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til er-

hvervsudvikling og herunder det forventede lokale/regionale læ-

repladspotentiale. 

2. Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannel-

sesmiljøer. 

3. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efter-

spørgsel og behov. 

4. Bidrage til at opfylde de fire klare mål med reformen af erhvervs-

uddannelserne fra 2015: 

a. Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse direkte efter 

9. eller 10. klasse. 

b. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. 

c. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de 

bliver så dygtige, de kan. 

d. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. 

 

Alle ansøgninger om oprettelse af nyt udbud af skoleoplæring bliver vur-

deret ud fra følgende fire vurderingskriterier:  

 

1. Forventet lokal og regional erhvervsudvikling, herunder i lære-

pladspotentialet 

2. Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannel-

sesmiljøer  

3. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efter-

spørgsel og behov 

4. Sikring af flest mulig lærepladser i virksomheder 

 

Kriterierne er en udmøntning af § 124, stk. 3, i bekendtgørelse om er-

hvervsuddannelser. 

 

Alle ansøgninger om oprettelse af nyt udbud skal sendes til 

stuk.ke@stukuvm.dk.  

 

4. Den ansøgende institutions ansvar ved ansøgning om nyt ud-

bud 

Institutioner skal ved udformning af ansøgning om oprettelse af nyt ud-

bud være opmærksom på, at det stedlige regionsråd skal høres ved an-

søgning om udbud af grundforløb. Derudover skal den ansøgende insti-

tution altid høre de naboinstitutioner, der er godkendt til det pågældende 

udbud.  

 

Det er den ansøgende institution, der er ansvarlig for at vedlægge regi-

onsrådets indstilling og nabohøringer til ansøgningen. STUK behandler 

ikke ansøgning om nyt udbud, før alt materiale er indsamlet af den ansø-

gende institution. 

 

Indstilling fra det stedlige regionsråd 

mailto:stuk.ke@stukuvm.dk
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Hvis en institution ansøger om at udbyde grundforløbets første eller an-

den del, skal institutionen sørge for at høre det stedlige regionsråd. Det 

er udbudsstedets geografiske placering, som afgør, hvilket regionsråd der 

skal høres. Regionsrådet koordinerer den samlede indsats i regionen for 

at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder den 

geografiske placering af udbud. Regionsrådet afgiver indstilling til børne- 

og undervisningsministeren. Det følger af § 34 a og b i lov om institutio-

ner for erhvervsrettet uddannelse. 

 

Høring af naboinstitutioner 

Institutionen skal desuden foretage skriftlige høringer af naboinstitutio-

ner, der udbyder den uddannelse, der ansøges om, hvis ansøgningen sen-

des ind uden for en udbudsrunde. Dette gøres med henblik på at vur-

dere, hvilke eventuelle konsekvenser et nyt udbud kan få for de allerede 

eksisterende udbydere f.eks. i forhold til elevgrundlag eller økonomisk si-

tuation. Vurderer en naboinstitution, at et nyt udbud vil have negative 

konsekvenser, skal høringssvaret være dataunderstøttet, f.eks. i form af 

statistik, analyser og prognoser, og bygge på saglige hensyn.  

 

Andre institutioner kan også godkendes til udbud af eud 

Børne- og undervisningsministeren kan i særlige tilfælde godkende of-

fentlige og private gymnasier samt VUC’er til at udbyde erhvervsuddan-

nelsernes grundforløb. Godkendelsen gives for en tidsbegrænset periode. 

For at et gymnasium eller VUC’er kan udbyde erhvervsuddannelsernes 

grundforløb, er det en forudsætning, at der skal indgås en partnerskabs-

aftale med en institution for erhvervsrettet uddannelse. Godkendelsen gi-

ves efter § 62 b i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser 

m.v. samt § 3 i lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser 

 

Læs mere på ministeriets hjemmeside om retningslinjer og procedure for 

ansøgning om udbud af grundforløb på gymnasier.  

 

Krav til udbud af erhvervsuddannelse 

En godkendelse til at udbyde en specifik uddannelse medfører krav og 

pligter. De godkendte udbydere skal bl.a. opfylde en række krav til un-

dervisningens indhold, tilrettelæggelse, eksamen, lærepladsopsøgende og 

–formidlende arbejde samt til lærerkvalifikationer og administration. 

 

5. Nedlæggelse af udbud 

Institutioner, der er godkendt til udbud af erhvervsuddannelse, kan øn-

ske at nedlægge udbuddet, f.eks. hvis der ikke længere er behov for ud-

buddet i institutionens dækningsområde.  

 

Institutioner, der ønsker at nedlægge et udbud af grundforløbets første 

eller anden del, skal foretage høring af det stedlige regionsråd. Regionsrå-

det koordinerer den samlede indsats i regionen, herunder den geografiske 

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/ansvar-og-aktoerer/udbud-af-erhvervsuddannelser/udbud-af-eud-grundforloeb-paa-gymnasier-og-vuc
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/ansvar-og-aktoerer/udbud-af-erhvervsuddannelser/udbud-af-eud-grundforloeb-paa-gymnasier-og-vuc


 

 

 

 5 

placering af udbud, for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsud-

dannelser med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannel-

sestilbud til unge og voksne. Institutionerne skal inddrage regionsrådene 

så tidligt som muligt, så regionsrådene får mulighed for at udøve deres 

koordinerende opgave.  

 

Dernæst skal institutionen orientere STUK skriftligt om beslutningen om 

nedlæggelse af udbud. Denne orientering skal være underskrevet af insti-

tutionens direktør og indeholde en begrundelse for nedlæggelsen af ud-

buddet. Orienteringen sendes til stuk.ke@stukuvm.dk.  

 

Børne- og undervisningsministeren kan tilbagekalde en godkendelse, hvis 

der ikke længere er behov for, at institutionen udbyder den konkrete ud-

dannelse. REU afgiver indstilling herom, og en tilbagekaldelse vil ske ef-

ter § 18, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser. Ministeren kan også tilba-

gekalde en godkendelse, hvis institutionen ikke overholder reglerne om 

uddannelsen eller give påbud om at gennemføre konkrete foranstaltnin-

ger til oprettelse af forsvarlige uddannelses- eller undervisningsmæssige 

forhold. 
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