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1. Orientering om udviklingsredegørelser for 2023 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) orienterer med dette 

brev om processen for udviklingsredegørelser for 2023.  

 

De faglige udvalg skal følge den erhvervsmæssige udvikling og udvik-

lingsmuligheder inden for udvalgets område og tilgrænsende områder og 

efter behov tage initiativ til nyetablering, omlægning og nedlæggelse af 

uddannelser. De faglige udvalg skal indsende udviklingsredegørelse 

mindst hver tredje år, jf. § 38, stk. 5, i lov om erhvervsuddannelser. Det 

er obligatorisk for alle faglige udvalg at indsende udviklingsredegørelse 

for 2023. 

 
Fristen for indsendelse af udviklingsredegørelser for 2023 er fredag den 

14. oktober 2022.  

 

1.1 Orientering om tilpasning af tidsplan og skabelon til udvik-

lingsredegørelser for 2023 

Nederst i brevet er en tidsplan for dette års proces for udviklingsredegø-

relser (bilag 1). Der er desuden vedlagt en zip-fil med skabeloner for alle 

erhvervsuddannelser, hvori data for hver uddannelse er indsat (bilag 2). 

Skabelon (uden data) og nøgletal kan også findes på siden udviklingsre-

degørelser på uvm.dk.  

 

Fagligt udvalg skal efter behov indhente yderligere data til redegørelsen 

på uddannelsesstatistik.dk her. 

 

Både tidsplan og skabelon er tilpasset i forhold til tidligere.  
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Der er i år sat frist for faglige udvalgs eventuelle indsendelse af udkast til 

bekendtgørelsesændringer tidligere i processen for at give mere tid til ef-

terfølgende dialog mellem faglige udvalg og STUK forud for udstedelsen 

af nye uddannelsesbekendtgørelser.  

 

Skabelonen til indsendelse af udviklingsredegørelser er tilpasset. Der er 

indarbejdet ny terminologi. Da fordelsuddannelser er afskaffet udgår de 

af skabelonen.  

 

Redegørelse om godkendelse af oplæringsvirksomheder 

STUK har justeret afsnit 2 ”Elev og lærepladssituationen” i skabelonen 

som følge af trepartsaftalen ”Flere lærepladser og entydigt ansvar”. Aftalen 

medfører, at de faglige udvalg årligt skal redegøre for deres indsatser med 

godkendelse af oplæringsvirksomheder til Børne- og Undervisningsmini-

steriet. 

 

Formålet med tilpasningen er at skabe en klar arbejdsdeling mellem de to 

redegørelser og undgå overlap. Redegørelsen for godkendelse af oplæ-

ringsvirksomheder har fokus på lærepladspotentialet, mens udviklingsre-

degørelsen har fokus på behov for ændringer i elevrekruttering og ud-

dannelsernes indhold.  

 

De faglige udvalg modtager særskilt brev med orientering om og skema 

til redegørelse for faglige udvalgs indsats med godkendelse af oplærings-

virksomheder i 2022.  

 

Grøn omstilling 

Endelig er der i år indsat et nyt punkt 3.4.1, hvor faglige udvalg kan an-

give ændringsønsker som understøtter grøn omstilling, og dermed bidra-

ger til at indfri en række politiske aftaler og målsætninger (se pkt. 2).  
 

1.2 Præcise ændringsønsker  

Hvis det faglige udvalg ønsker ændringer med ikrafttrædelse i 2023, er 

der i forbindelse med indsendelse af udviklingsredegørelsen mulighed for 

at ansøge om ændringer af erhvervsuddannelserne. Det er ikke et krav, at 

der ansøges om ændringer.  

  

Såfremt det faglige udvalg har ændringsønsker, skal udvalget koordinere 

udviklingsredegørelser og eventuelle ændringsønsker i forhold til tilgræn-

sende områder forud for indsendelsen af ændringsønsket.  

Ændringsønsker skal fremgå præcist af udviklingsredegørelsen, så det er 

tydeligt, hvad det faglige udvalg konkret søger om at ændre i forbindelse 

med dette års proces.   

 

Faglige udvalg skal være opmærksomme på, at uddannelsesændringer, 

der udløser væsentlige merudgifter, ikke kan gennemføres uden særskilt 
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finansiering og derfor skal finansieres på efterfølgende års finanslov. Det 

betyder, at disse ændringer tidligst kan træde i kraft i januar 2024. STUK 

skal understrege, at der er begrænsede muligheder for at gennemføre net-

toudgiftskrævende ændringer. 

 

2. Særligt fokus på grøn omstilling 

STUK anmoder i år som noget særligt de faglige udvalg om at pege på 

eventuelle behov for ændringer af uddannelserne, så de i højere grad un-

derstøtter den grønne omstilling. De faglige udvalgs ændringsønsker, der 

understøtter grøn omstilling noteres i skabelonens pkt. 3.5.  

 

Der er ikke afsat særskilte midler til at imødekomme ændringsønsker i 

udviklingsredegørelserne, der vedrører grøn omstilling.  

 

3. Frist for indsendelse af udviklingsredegørelse for 2023  
Fristen for indsendelse af udviklingsredegørelser for 2023 er fredag den 

14. oktober 2022.  

 

De udfyldte udviklingsredegørelser (bilag 2) skal sendes til 

stuk.ke@stukuvm.dk med emnefeltet: "Udviklingsredegørelse 2023".  

 

Redegørelserne vil efterfølgende blive offentliggjort på siden ”udviklings-

redegørelser” på uvm.dk her. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

Signe Hørby Aller   

Fuldmægtig  

Direkte tlf.: +45 33 92 53 84 

E-mail: Signe.Horby.Aller@stukuvm.dk 

mailto:stuk.ke@stukuvm.dk
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/ansvar-og-aktoerer/raad-og-udvalg/de-faglige-udvalg-og-lokale-uddannelsesudvalg/udviklingsredegoerelser
mailto:Signe.Horby.Aller@stukuvm.dk
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Bilag 1: Tidsplan for udviklingsredegørelser for 2023 
 

Proces for udviklingsredegørelser, uddannelsesordninger mv.  

Tid Aktivitet  

2. september 2022 – 

14. oktober  2022  

FU udarbejder i perioden udviklingsredegørelse og afgiver eventuelle 

ændringsønsker til uddannelserne. FU koordinerer deres udviklings-

redegørelser og eventuelle ændringsønsker i forhold til tilgrænsende 

områder. 

14. oktober 2021 Frist for indsendelse af udviklingsredegørelser. 

15. oktober 2022 –

15. november 2022 

Dialog mellem FU og STUK om ændringsønsker og justeringer efter 

behov. For uddannelser, der ønskes ændret, drøftes forslag til ny 

tekst i uddannelsesbekendtgørelserne.  

November 2022 STUK forelægger ændringsønsker, der forudsætter indstilling fra 

REU, for REU på møde i november 2022. 

1. december 2022 Frist for faglige udvalgs indsendelse af evt. udkast til nye uddannel-

sesbekendtgørelser1. 

1. december 2022 –  

1. marts 2023 

Udarbejdelse af nye uddannelsesbekendtgørelser (STUK).  

FU forbereder forelæggelse af ændringer af uddannelsesordninger til 

skolerne (fire ugers høring). 

NB: Uddannelser uden ny uddannelsesbekendtgørelse kan sendes i høring når 

uddannelsesordningen er klar til det, skal ikke afvente ny bekendtgørelse. 

Januar 2023 STUK orienterer FU om procedurer for uddannelsesordning, herun-

der regler om høring (fire ugers høring). 

Februar 2023 Uddannelsesbekendtgørelser udstedes. 

Marts 2023 

(4 ugers høring) 

Når bekendtgørelserne er udstedt: FU sender deres ændringer i ud-

dannelsesordninger i høring. 

Marts 2023 –  

April  2023 

FU opretter uddannelsesordninger på uddannelsesadministration.dk. 

Maj 2023 FU indtaster eventuelle ændringer i digital RKV (bilag 1 i uddannel-

sesbekendtgørelsen). 

Marts 2023 – 

Maj 2023 

STUK foretager legalitetskontrol på uddannelsesordninger. 

Marts 2023 –  

Maj 2023 

Legalitetskontrol og godkendelse af digital RKV (bilag 1 i uddannel-

sesbekendtgørelsen). 

 

 

 

 

                                                 
1 Ved ændringsønsker, der vurderes at være udgiftsdrivende, kan der i særlige tilfælde 

aftales en senere frist for indsendelse af bekendtgørelsesudkast. Dette kan gøres for at 

faglige udvalg, forud for den frist der aftales, kan få en afklaring fra STUK om, hvor-

vidt ændringsønskerne kræver særskilt finansiering via finanslov og derfor tidligst kan 

gennemføres i 2024. 
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Proces for uddannelsesordninger, når der ikke udstedes ny bekendtgørelse 

Tid Aktivitet 

Januar 2023 

(4 ugers høring) 

FU forelægger ændringer af uddannelsesordninger for skolerne (fire 

ugers høring). 

Marts 2023 –  

April 2023 

FU opretter uddannelsesordninger i uddannelsesadministration.dk. 

April 2023 STUK foretager legalitetskontrol på uddannelsesordninger. 
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