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Høring over ændret bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sender hermed udkast til revideret 

bekendtgørelse om erhvervsuddannelser i høring. 

 

Ændringerne i bekendtgørelsesudkastet udmønter bemyndigelser fra dele 

af lovforslag nr. L 34, om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov 

om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag samt forskellige andre love (Ud-

møntning af trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar), som 

blev fremsat for Folketinget den 7. oktober 2021.  

 

Bekendtgørelsesudkastet udmønter følgende dele af trepartsaftalen 

”Flere lærerpladser og entydigt ansvar” af 21. november 2020: 

 Regler om øget fleksibilitet i overgang fra grundforløb til hoved-

forløb (§ 3) 

 Regler om institutionsspecifik dimensionering (§ 52) 

 Regler om begrænsning af korte aftaler (§ 94, stk. 5) 

 Regler om tidligere aftaleindgåelse og skolernes opfyldelse af 

måltal (§ 110) 

 Regler om bedre it-understøttelse af lærepladsindsatsen (§ 110, 

stk. 2) 

 Regler om skolernes entydige ansvar for at skaffe lærepladser (§§ 

110-113 og § 118, stk. 3) 

 Regler om de faglige udvalg styrkede lærepladsopsøgende indsats 

(§ 114) 

 Regler om skærpet pligt for elever til registrering som læreplads-

søgende (§ 119, § 120, § 122 og § 127) 

 Regler om afskaffelse af fordelsuddannelsesordningen (§ 131) 

 Ændret terminologi - overalt i bekendtgørelsen. 

 

Derudover foreslås øvrige justeringer, herunder: 

 § 13: Ændrede regler om læreres kompetenceløft, så kravet om 

erhvervspædagogiske kompetencer svarende til mindst 10 ECTS 

permanentgøres. Derved sikres, at eud-lærere, som ansættes med 
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en almenpædagogisk baggrund, og som opfylder kravet om en 

pædagogisk diplomuddannelse, også fremover får erhvervspæda-

gogiske kompetencer. 

 § 28: Krav om samarbejde med hovedforløbsskoler, når grund-

forløbsskoler uden en uddannelses hovedforløb udarbejder real-

kompetencevurdering for euv-elever. Præciseringen følger af op-

hævelsen af § 66 u, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser ophæ-

ves, idet det efter denne regel alene er hovedforløbsskoler, der 

kan optage euv-elever. 

 § 38: Forslag om at "Lærepladssøgning" indgår i udbud af valgfag 

på grundforløbet. 

 § 115: Udmøntning af initiativ om etablering af fælles registre-

ringsværktøj for registrering af frafald på SOSU-området. Der er 

tale om fortsat udmøntning af Trepartsaftale om ekstraordinær 

hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af uba-

lance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) fra maj 2020. 

 Teknisk sammenskrivning, idet fire tidligere ændringsbekendtgø-

relser er skrevet ind i den samlede bekendtgørelse.  

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2021 under for-

udsætning af vedtagelsen af ovennævnte lovforslag. 

 

Høringssvar til bekendtgørelsesudkastet bedes sendt til 

stuk.ke@stukuvm.dk senest fredag den 12. november 2021, kl. 12. Hø-

ringssvar bedes i emnefeltet mærkes: "Høringssvar eud-bekg". 

 

Udkastet offentliggøres på www.høringsportalen.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Silvia Fernandez 

Jurist 
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