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FAKTA: AFTALE OM REFORM AF ERHVERVSUDDANNELSERNE 

 

Aftalen om en reform af erhvervsuddannelserne blev indgået mandag den 24. februar 2014 mellem 

Regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance 

og Det Konservative Folkeparti. Reformen bliver en realitet fra efteråret 2015. 

 

Fire klare mål 

Der er defineret fire klare mål for erhvervsuddannelserne: 

1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. 

2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. 

3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 

4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. 

 

Målene følges tæt, og aftalepartierne er enige om følgende initiativer, der skal understøtte, at målene 

indfries: 
 
Et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø  
Unge under 25 år skal møde et fagligt og socialt inspirerende ungdomsmiljø, når de begynder på en 
erhvervsuddannelse. Behovet for et stærkt fællesskab gælder særligt, når de unge begynder på en er-
hvervsuddannelse inden for et år efter 9. eller 10. klasse. Strukturen skal derfor bygges op, så de unge 
især i den første tid er sammen med andre unge og følger et forløb, der gør dem kvalificerede, motive-
rede og afklarede til at vælge erhvervsuddannelse og fortsætte i et hovedforløb. For at sikre dette foran-
kres undervisningen i holdfællesskaber som i grundskolen og gymnasierne. Der skal desuden i højere 
grad oprettes campusmiljøer, hvor en samling af flere uddannelser kan være med til at skabe et fælles 
ungdomsmiljø på tværs af uddannelser. 
 
Styrket uddannelsesgaranti 

Uddannelsesgarantien bliver udformet således: 

1. Elever, som gennemfører grundforløbet i en uddannelse, som udbydes med skolepraktik, har 

sikkerhed for at kunne gennemføre hele uddannelsen, hvis eleven opfylder kravene om eg-

nethed, geografisk mobilitet og aktiv praktikpladssøgning. 

2. Elever, som gennemfører grundforløbet i en uddannelse, som ikke udbydes med skolepraktik, 

har sikkerhed for at få tilbud om optagelse til 2. del af et grundforløb i en uddannelse, som ud-

bydes med skolepraktik eller uden praktik og med mest mulig merit for allerede gennemførte og 

beståede elementer. Dette tilbud gives højst to gange. 
 
Enklere struktur og mere overskuelighed 
Det skal være lettere og mere overskueligt for unge at vælge en erhvervsuddannelse. De nuværende 12 
fællesindgange til erhvervsuddannelserne nedlægges, og der oprettes fire nye erhvervsfaglige hovedom-
råder.  De fire hovedområder er: 

 Omsorg, sundhed og pædagogik 

 Kontor, handel og forretningsservice 

 Fødevarer, jordbrug og oplevelser 

 Teknologi, byggeri og transport 
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Grundforløbet skal bestå af to dele med hver 20 uger (½ år). 1. del skal give de helt unge almene og 
brede erhvervsfaglige kompetencer. Det skal også give dem bedre tid og grundlag for at træffe det en-
delige uddannelsesvalg. Grundforløbets 2. del er målrettet hovedforløbet i en specifik erhvervsuddan-
nelse. Unge, der ikke begynder inden for et år efter 9. eller 10. klasse, skal begynde direkte på 2. del. 
 
Bedre videreuddannelsesmuligheder bl.a. med EUX 
En erhvervsuddannelse er erhvervskompetencegivende, men giver samtidig mulighed for videre ud-
dannelse. Det betyder, at: 

 flere uddannelser skal udbydes med eux 

 erhvervsuddannelser på minimum tre år bliver adgangsgivende til erhvervsakademiuddannelser 

 fag taget på højt niveau på erhvervsuddannelserne sidestilles med gymnasiale fag 

 der skal være en bedre overgang fra erhvervsuddannelserne til universitetsbacheloruddannelser 
 
Erhvervsuddannelse for voksne 
Voksne på 25 år eller derover skal have en mere attraktiv, overskuelig og målrettet vej fra ufaglært til 
faglært. Derfor oprettes en erhvervsuddannelse for voksne, som er fyldt 25 år (EUV). Den nye er-
hvervsuddannelse skal passe til de kompetencer, de voksne har. Det betyder, at voksne med mindst to 
års relevant erhvervserfaring som udgangspunkt skal have et standardiseret uddannelsesforløb uden 
grundforløb og uden praktik. Voksne med erhvervserfaring, som ikke lever op til kravet om to års rele-
vant erfaring, skal som udgangspunkt have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne men med 
kortere praktik og kortere hovedforløb. Voksne uden hverken erhvervserfaring eller tidligere uddannel-
se skal begynde på grundforløbets 2. del svarende til unge, der ikke begynder inden for et år efter 9. 
eller 10. klasse. 
 
Klare adgangskrav 
For at tydeliggøre, hvilke grundlæggende forudsætninger, som er nødvendige for at følge undervisnin-
gen og gennemføre en erhvervsuddannelse, indføres adgangskrav. De faglige udvalg får desuden i høje-
re grad mulighed for at stille krav om specifikke kompetencer forud for optagelse på hovedforløbet. 
Unge, der gerne vil påbegynde en erhvervsuddannelse, skal således have et karaktergennemsnit på 
mindst 02 i hvert af fagene dansk og matematik ved folkeskolens afsluttende prøver. Har man en ud-
dannelsesaftale, har man dog direkte adgang. Adgangskravet vil gælde både for unge og voksne. Der er 
også mulighed for at komme ind ud fra en helhedsvurdering baseret på en prøve og/eller en samtale. 
 
Ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10) 
Der oprettes en ny linje i 10. klasse (EUD10), der forbereder eleverne til erhvervsuddannelserne og gør 
dem klar til at opfylde adgangskravene. Uddannelsen er for de elever, der er motiveret for en erhvervs-
uddannelse, men som ikke opfylder adgangskravene eller er usikre på, om det er det rette valg. 
 
Nyt beskæftigelsesrettet uddannelsesforløb 

Der oprettes et [nyt uddannelsesforløb], der tilrettelægges som en 2-årig beskæftigelsesrettet kompeten-

cegivende ungdomsuddannelse, hvis målgruppe er unge med risiko for ikke at få en ungdomsuddannel-

se. Der er en gruppe unge, som ikke ’passer’ i de ordinære ungdomsuddannelser. [Beskæftigelsesrettet 

uddannelsesforløb] understøtter tilegnelsen og udviklingen af elevens faglige, personlige og almene 

kompetencer samt forståelse for at indgå på arbejdsmarkedet. [Uddannelsesforløbet] kan tillige forbere-

de til fortsat – primært erhvervsrettet – uddannelse, hvis eleverne undervejs i uddannelsen udvikler sig i 

en retning, hvor ordinær ungdomsuddannelse synes realistisk. 
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Mere og bedre undervisning 
Kvaliteten i erhvervsuddannelserne skal forbedres markant gennem mere og bedre undervisning. Det 
betyder, at der bliver et minimumstimetal på grundforløbet på 26 klokketimer pr. uge fra 2016. Derud-
over skal der ske et markant løft af lærernes kompetencer, en tydeligere kobling af skoleundervisningen 
og praktikuddannelsen samt mere varieret og differentieret undervisning, der tager udgangspunkt i ele-
vernes behov og faglige interesser. Det betyder blandt andet, at der bliver mulighed for niveaudeling og 
talentspor.  
 
Markant løft af lærernes kompetencer 
For at sikre et kvalitetsløft af undervisningen skal lærernes faglige og pædagogiske kompetencer styrkes. 
Lærerne kan gennem kortere forløb i virksomheder ajourføre deres faglige viden for derigennem blandt 
andet at sikre en tydelig kobling af skoleundervisningen og praksis inden for erhvervet. Lærerne skal 
desuden inden 2020 have et løft af deres pædagogiske kompetencer, der i omfang svarer til 10 ECTS-
point, så de kan blive bedre til at differentiere undervisningen og bruge it som pædagogisk værktøj. De 
gældende krav om, at ny- og fastansatte lærere skal have pædagogiske kompetencer svarende til en pæ-
dagogisk diplomuddannelse (PD) senest fire år efter ansættelse, fastholdes. 
 
Fortsat indsats for praktikpladser 
Den praktikpladsopsøgende indsats skal fortsat styrkes. Der afsættes flere midler til det tilskud, som 
erhvervsskolerne får pr. elev, der indgår en uddannelsesaftale. Desuden omlægges skolepraktiktaxame-
teret, så der er en større tilskyndelse til, at unge der optages i skolepraktik finder en praktikplads i en 
virksomhed. Vi styrker de unges uddannelsesgaranti bl.a. ved, at vi afsætter midler til flere skolepraktik-
pladser og sikrer, at flere uddannelser kan tages med skolepraktik. 
 
Fokusering af vejledningsindsatsen 
Alle elever skal udfordres på deres uddannelsesvalg. Det skal medvirke til, at flere – herunder de dygtige 
– vælger en erhvervsuddannelse. Der skal derfor ske en fokusering af vejledningsindsatsen med henblik 
på en tidligere, bedre og mere målrettet indsats for grundskoleelever, der er i risiko for ikke at fortsætte 
på en ungdomsuddannelse. Det skal blandt andet ske gennem introduktionskurser til de erhvervsrettede 
ungdomsuddannelser og ved fremrykning og forbedring af uddannelsesparathedsvurderingen. 

 


