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Til skoler med godkendte forsøg med erhvervsuddannelser (Frihed og 

fleksibilitet) 

 

 

 

 

Administrativ vejledning til brug for godkendte forsøg med er-

hvervsuddannelser 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i februar 2018 godkendt 52 

forsøg med erhvervsuddannelser, som giver mere frihed og fleksibilitet 

til institutionerne. Der er en oversigt over de godkendte forsøg på mini-

steriets hjemmeside.  

 

Styrelsen har modtaget enkelte spørgsmål om administration af elever, 

tilknytning af fag, udstedelse af beviser m.v., som vi svarer på i bilaget, 

der også kan tilgås på hjemmesiden ved brug af linket ovenfor. 

 

Det er af hensyn til statistiske analyser i den kommende evaluering vig-

tigt, at det er muligt at identificere, hvilke elever, der er omfattet af hvilke 

forsøg. I bedes derfor sikre i jeres administration af forsøgene, at elever-

ne kan identificeres i på en måde, så deres cpr.nr. kan kobles til det speci-

fikke forsøg. I vil modtage særskilt information om evalueringen på et 

senere tidspunkt.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Gitte Kildegaard Venning 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 52 15 

gitte.kildegaard.venning@stukuvm.dk 

 

 

 

 

 

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/skoleudvikling/forsoeg-og-udvikling/forsoeg-med-erhvervsuddannelser
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/skoleudvikling/forsoeg-og-udvikling/forsoeg-med-erhvervsuddannelser
mailto:gitte.kildegaard.venning@stukuvm.dk
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BILAG 

Spørgsmål og svar om forsøg (Frihed og fleksibilitet) 
 

 

 

 

Grundforløb 1 på tværs af hovedområder: 

Hvilket hovedområde skal eleven 

registreres på? 

Skolen skal registrere eleven på det hoved-

område, som passer bedst vurderet ud fra 

grundforløbets indhold. Der bliver ikke op-

rettet et særskilt cøsaformålsnr. til forsøg. 

 

 

Grundforløb 1 og grundforløb 2 som et samlet forløb 

Hvor melder skolen eleven ind, 

på grundforløb 1 eller grundfor-

løb 2?  

Eleven skal i de første 20 uger være meldt 

ind på GF1 (et hovedområde) 

Efterfølgende, de næste 20 uger, skal eleven 

meldes ind på GF 2. 

 

Fag der er tilknyttet på grundfor-

løb 2 ønskes anvendt på grund-

forløb 1, hvordan gør skolen? 

Der udmeldes ingen nye fagtilknytninger. 

Der kan derfor ikke bruges list of field valu-

es, når et fag tilknyttes. 

 

Hvis skolens administrative system sikrer, at 

der kun kan benyttes fag, der er tilknyttet 

uddannelsen, anbefaler STUK at tilknytte 

faget som valgfag. 

  

Grundforløbsprøven Grundforløbsprøven skal afholdes efter § 25  

i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 

(bekendtgørelse nr. 286 af 18. april 2018, 

gældende fra 1.8.2018) 

 

Grundforløbsbevis Beviset skal udstedes efter § 70 i bekendtgø-

relse om erhvervsuddannelser (bekendtgø-

relse nr. 286 af 18. april 2018, gældende fra 

1.8.2018.   
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Bredere grundforløb 2, hvor flere uddannelser indgår 

Hvilken uddannelse (cøsafor-

målsnr.) skal eleven registreres 

på? 

Eleven skal registreres på den uddannelse, 

der passer bedst vurderet ud fra grundforlø-

bets indhold. 

 

Der bliver ikke oprettet et særskilt cøsafor-

målsnr. til forsøg. 

Fag på de bredere grundforløb 2 Der udmeldes ingen nye fagtilknytninger. 

Der kan derfor ikke bruges list of field valu-

es, når et fag tilknyttes. 

 

Hvis skolens administrative system sikrer, at 

der kun kan benyttes fag, der er tilknyttet 

uddannelsen, anbefaler STUK at tilknytte 

faget som valgfag. 

 

Grundforløbsprøven Grundforløbsprøven skal afholdes efter § 25 

i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 

(bekendtgørelse nr. 286 af 18. april 2018, 

gældende fra 1.8.2018). 

 

Grundforløbsbevis Beviset skal udstedes efter § 70 i bekendtgø-

relse om erhvervsuddannelser (bekendtgø-

relse nr. 286 af 18. april 2018, gældende fra 

1.8.2018). 

 

Skal det fremgå af grundforløbs-

beviset, hvilke uddannelsers ho-

vedforløb eleven har adgang til, 

eller skal eleven have et grundfor-

løbsbevis for hver uddannelses 

hovedforløb, eleven har adgang 

til? 

 

Eleven skal have ét bevis, hvor det fremgår, 

hvilke uddannelsers hovedforløb som eleven 

har adgang til. 

 

 

Får eleven adgang til skoleprak-

tik? 

Eleven opnår adgang til skolepraktik i de 

uddannelsers hovedforløb, som det gennem-

førte grundforløb giver adgang til, såfremt 

uddannelserne udbydes med skolepraktik.  

 

Desuden skal eleven opfylde EMMA-

kriterierne på linje med andre elever, som 

ikke er omfattet af forsøg. 

 

Hvad med kvalifikationer til 

EASY P? 

Skolen skal sikre, at der oprettes kvalifikati-

oner til de hovedforløb, som det brede 

grundforløb har givet adgang til. 
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Hvor mange gange kan en elev 

optages uden uddannelsesaftale, 

jf. § 5 a, stk. 4 i lov om erhvervs-

uddannelser, hvis eleven har gen-

nemført et bredt grundforløb 2? 

 

Eleven er indmeldt på én uddannelse og det 

skal kun tælle som ét optag. 

 

Forsøg med EUX 

Kan skolen anvende fag fra GF1 

på GF2?  

Der udmeldes ingen nye fagtilknytninger. 

Der kan derfor ikke bruges list of field valu-

es, når et fag tilknyttes. 

 

Hvis skolens administrative system sikrer, at 

der kun kan benyttes fag, der er tilknyttet 

uddannelsen, anbefaler STUK at tilknytte 

faget som valgfag. 

 

Grundforløbsbeviser i merkantile 

eux-forløb med justeret placering 

af fag 

Beviset skal udstedes efter § 70 i bekendtgø-

relse om erhvervsuddannelser (bekendtgø-

relse nr. 286 af 18. april 2018, gældende fra 

1.8.2018). Beviset skal indeholde oplysninger 

om kompetencemål, som eleven har opnået, 

med angivelse af standpunkts- eller prøveka-

rakter ift. de fag, der er gennemført under-

visning i. Det skal fremgå af beviset, at det 

giver adgang til at fortsætte på det studie-

kompetencegivende forløb ifm. forsøget på 

skolen.  

 

Såfremt eleven ønsker at afbryde forløbet, fx 

fordi eleven vil overgå til et ordinært forløb 

eller eleven ønsker at skrifte skole, skal sko-

len realkompetencevurdere eleven. 

 

 

 

Hyppigere vekslen mellem skole/praktik 

Hvordan skal skolen tælle fuld-

tidsårselever, når der f.eks. veks-

les mellem 3 dages skoleophold 

og 2 dages praktik i virksomhed 

den ene uge. 2 dages skoleophold 

og 3 dages praktik i næste uge. 

 

Det opsættes i skoledagskalender. Den før-

ste uge indeholder 3 skoledage og den næste 

2 skoledage. Eleven vil så blive talt på 5 da-

gen ved 5 dages tælleperioder, som anvendes 

på hovedforløbet. 
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Nye specialer i eksisterende uddannelser 

Hvilket speciale skal eleven regi-

stres på? 

Der bliver ikke oprettet nyt specialer i de 

administrative systemer i forbindelse med 

forsøgene. 

 

Eleven skal oprettes på det speciale i uddan-

nelsen, skolen vurderer ligger tættest på. 

 

Tilknytning af nye fag Der udmeldes ingen nye fagtilknytninger. 

Der kan derfor ikke bruges list of field valu-

es, når et fag tilknyttes. 

 

Hvis skolens administrative system sikrer, at 

der kun kan benyttes fag, der er tilknyttet 

uddannelsen, anbefaler STUK at tilknytte 

faget som valgfag. 

  

Hvilket bevis skal eleven have? Uddannelsesbeviset udstedes efter § 90 i 

bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 

(bekendtgørelse nr. 286 af 18. april 2018, 

gældende fra 1.8.2018). Det skal fremgå af 

beviset, at specialet er gennemført som en 

del af et uddannelsesforsøg med en eksiste-

rende uddannelse, hvor uddannelsens beteg-

nelse og hjemmel fremgår. 

 

 

 


