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Dagens program

• Aftalen

• Udfordringsbilledet

• Praksisfaglighed

• Vejledning

• 10. klasse

• EUD (økonomi, adgang til….)

• Implementering

• Ungereform



Aftalen
Ambitiøs aftale der omfatter: Folkeskolen, 10. klasse, vejledning og 
erhvervsuddannelserne

Skal øge søgningen til EUD og styrke gennemførelsen

Bred aftale på tværs af Folketinget

• Regeringen, S, DF, RV og SF

• Indgået 22. november 20198

Sammenhæng til øvrige tiltag

• EUD-reformen fra 2014, Trepartsaftalen fra 2016, Gymnasiereform fra 2016

• FGU-aftalen fra 2017, Aftalen om styrket praksisfaglighed i folkeskolen fra 2018

• Udspil til sammenhængsreform og SOSU-drøftelser
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Søgning til ungdoms-

uddannelserne (2000-2018)
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Kommunal søgning til 
erhvervsuddannelserne (2018)
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1. Mere praksisfaglighed i 
folkeskolen

Praktiske, kreative og håndværksmæssig fag 
er gledet i baggrunden. Eleverne skal møde 
både boglige og praktiske udfordringer. 
Større kendskab til EUD og fortrolighed med 
erhvervsskolernes faciliteter og lærere skal  
genoprette balancen.

• Valgfag for elever i folkeskolens 7.-9. klasse 
på erhvervsskolerne 

• Erhvervsskolerne kan udbyde undervisning 
i obl. praktiske/musiske valgfag i 7. og 8. 
klasse på folkeskolerne

• Vejledende takstkatalog

• Obligatorisk prøve i 8. klasse i elevens obl. 
praktiske/musiske valgfag



Mere praksisfaglighed i folkeskolen II

• Rammeforsøg med etablering af udskolingslinjer

• Tværministeriel arbejdsgruppe om skoleelevers ophold på virksomheder

• Anvendelse af erhvervspraktik og ramme til at afprøve og udbrede 
erfaringer med få ugentlige timer m.v.

• Relevante anvendelsesorienterede undervisningsmetoder i 
læreruddannelsen



2. Et stærkere fundament for valg 
af ungdomsuddannelse

• 73 pct. af eleverne vælger i dag en gymnasial ungdomsuddannelse

• 14 pct. af lærerne i folkeskolen vurderer, at deres undervisning i høj 
grad forbereder til  EUD.  Mens 60 pct. af folkeskolelærerne fortæller, at 
deres undervisning i høj grad forbereder til de almengymnasiale 
uddannelser

• 42 pct. af lærerne mener, de har et godt kendskab til de gymnasiale 
uddannelser. Mens kun 12 pct. af folkeskolelærerne mener, at de har et 
godt kendskab til EUD. 

Der skal skabes mere balance i uddannelsesvalget. Uddannelsesvalget 
skal i højere grad bringes ind i klasselokalet - lærerne skal spille en 
central rolle for balancen. Eleverne skal vælge uddannelse ud fra deres 
evner, interesser og fremtidsdrømme med udgangspunkt i et realistisk 
billede af krav og niveau.



Stærkere fundament for valg af 
ungdomsuddannelse II

• Elever og forældre skal mødes af en lokalt fastsat 
sammenhængende plan, uanset hvor i landet de bor

• Nationalt program for valg af ungdomsuddannelse  (fagligt panel 
udvikler materialer og kvalificerer indsatser)

• Programmet skal sikre, at alle elever udfordres i deres uddannelsesvalg. 
Aktiviteter i undervisningen skal kobles tæt sammen med vejledningen

• Formålsbestemmelsen i vejledningsloven skal justeres: Vejledningen 
skal sikre en tydelig afklaring og forventningsafstemning holdt op imod 
en realistisk forståelse hos eleven af muligheder/forudsætninger. Dette 
ændrer ikke ved elevens frie valg.



Stærkere fundament for valg af 
ungdomsuddannelse III

• Lærere og vejledere skal tilbydes kompetenceudvikling, så de bl.a. får et 
øget kendskab til EUD og kan skabe større systematik i forhold til 
valget af uddannelse.

• Uddannelsesparathedsvurdering: De tre ungdomsuddannelser (treårige 
gymnasiale uddannelser, toårigt hf og eud) ligestilles

• Ekspertgruppe  om uddannelsesparathedsvurdering

• Introduktionskurser i 8. klasse og brobygning i 9. klasse fungerer ikke 
tilstrækkeligt hensigtsmæssigt i dag

• Ekspertgruppe nedsættes og udarbejder en fremtidig model for 
introduktion til ungdomsuddannelserne og forholder sig til det 
obligatoriske emne Uddannelse & Job



3. Kommunerne skal have større 
ansvar for søgningen

Kommunalbestyrelsen forpligtes til at udarbejde lokale måltal for søgningen til 
ungdomsuddannelserne

To nye priser til kommuner



Søgning til erhvervsuddannelserne
efter 10. klasse (2000-2018)
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Søgning til erhvervsuddannelserne
efter 10. klasse (2018)
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5. 10. klasse skal fortsat bidrage til at 
øge søgningen til 

erhvervsuddannelserne

Regeringen nedsætter et ekspertudvalg

• Indholdsmæssig erhvervsretning

• Relevante udfordringer for alle  elever

• Rette sig mod alle skoleformer

• Tage højde for særlige skoleformer (kostskoler)

• Anbefalinger inden udgangen af 2019

45 mio. kr. til erhvervsskoler og kommuner, som aftaler, at  min. 50 procent 
flytter til erhvervsskolerne



Spørgsmål?



Tilgangen til 
erhvervsuddannelserne
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Tilgangen til grundforløbet med 

tidligere fuldført ungdomsuddannelse
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Forventet fuldførelsesprocent på 

erhvervsuddannelser (2012-2017)
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Frafald på grundforløbet 

(2013/2014-2016/2017)
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Styrket gennemførelse

Mere tid på 
grundforløbet 

Faglig 
stolthed  og 
dannelse

Undervisnings
miljø

Tidlig 
praktik-
pladsindsats

Frihed og 
forenkling

Sammenhæng-
ende forløb



Økonomi

• Annullering af omprioriteringsbidraget

• Kvalitetspuljen videreføres i 2019

• Samme økonomiske rammer i 2019 som i 2018

• Giver skolerne mulighed for at understøtte 
kvaliteten i undervisningen bl.a. ved
– Attraktive undervisningsmiljøer, styrket digitalisering, 

gæstelærere og kompetenceudvikling



Økonomi
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Merkantile uddannelser
• Hhx-studenter får standardmerit for hele grundforløbet

• Øvrige gymnasiale studenter (stx, htx, hf og eux) får standardafkortet 
grundforløbet til 5 uger

• Høre det faglige udvalg for finansuddannelsen, om de ønsker standardmerit for 
hele grundforløbet

• Overgangsordningen for studenter forlænges med tre år frem til 1. august 2023

• Antallet af studenter, der har en uddannelsesaftale, når de starter på 
grundforløbet på de merkantile erhvervsuddannelser skal øges fra det 
nuværende niveau på cirka 22 procent

• Der skal gennemføres tiltag, der kan reducere omfanget af uhensigtsmæssig 
dobbeltuddannelse, og overvejes virkemidler til at understøtte en 
hensigtsmæssig uddannelsesadfærd



6. Dannelse, iværksætteri og 
videreuddannelsesmuligheder

Erhvervsskolerne har en stærk ramme for karakterdannelse, hvor de unge 
gennem mestring udvikler eksempelvis vedholdenhed, empati, beslutsomhed 
og personlig integritet. 

Dannelse i erhvervsuddannelserne

• Erhvervsskolernes rolle som karakterdannere skal mere i spil

• Fokus på karakterdannelse og faglig stolthed

• Udviklingsprogram til den enkelte erhvervsskoles arbejde med 
karakterdannelse 

• Ændring af formålsbestemmelsen

Iværksætteri

• Nyt praksisnært undervisningsmateriale til grund- og hovedforløb

• Fokus på iværksætteri og ledelse i hovedforløbet



Dannelse, iværksætteri og 
videreuddannelsesmuligheder II

EUD ses ikke som direkte adgangsgivende til nogen typer af videregående 
uddannelse. EUD-vejen til videregående uddannelse opleves som kringlet og 
besværlig og ses ikke som attraktiv

Videreuddannelsesmuligheder

• Antallet af elever med en EUD, der begynder på en videregående 
uddannelse skal stige

• Udvikling af adgangskurser til to professionsbacheloruddannelser

• Indgå i årlige drøftelser med professionshøjskoler og erhvervsakademier 
at flere faglærte får adgang med eller uden supplering

• Kommunikativ model for inddeling af EUD i forhold til 
videreuddannelsesmuligheder

• EUD defineres som studiekompetencegivende i formålsbestemmelsen

• Ophæve krav om fag på C-niveau for at få adgang til GSK

• Optagelsesmuligheder for erhvervsuddannede inddrages i UFM’s arbejde 
med et bedre optagesystem



8. Adgangskurser, GF1 og GF+

Voksne der ikke opfylder adgangskrav skal have en enklere og mere 
sammenhængende vej ind i EUD.

Adgangskurser for voksne på erhvervsskolerne

• Erhvervsskolerne får ret til at udbyde adgangskurser i dansk, dansk som 
andetsprog og matematik ved betinget optag på EUD

• Målgruppen er voksne på 25 år og derover, der ikke opfylder 
adgangskravene, og som ønsker at blive optaget på EUD

• Nye læreplaner udvikles 

• Skabe mulighed for adgang til SU

• Aktiviteten følges årligt



Adgangskurser, GF1 og GF+ II

Erhvervsskolerne oplever, at der er 
behov for mere tid på grundforløbet.

Udvidet adgang til GF1

• Forsøg i 2018 og 2019

• Adgang i op til to år efter afsluttet 
9. og 10. klasse

• Undtaget er unge, der har gået på 
en gymnasial uddannelse i mere 
end et år

• Gældende regler om adgangskrav 
og kun et forsøg på GF1 gælder



Adgangskurser, GF1 og GF+ III

Grundforløb+

• Nyt 10 ugers grundforløb forud for GF2 for lidt ældre unge og for voksne

• Udbydes inden for de nuværende 4 hovedområder

• For uafklarede elever og elever med behov for opkvalificering af generelle og 
almene kompetencer

• Frit optag for elever, der ikke er omfattet af en af de fem undtagelser

• Særskilt forløb

• Indholdet fastlægges af UVM og består af afklarende og introducerende 
elementer, herunder 

– Erhvervsfag (fx arbejdspladskultur, metodelære)

– Kombinationsfag, der tones i forhold til fagretningen, og indeholder 
danskfaglige, samfundsfaglige og sproglige kompetencer samt 
færdigheder i regning og praktikpladssøgning 

• Mulighed for SU



Centrale ikrafttrædelsestidspunkter

August 2019: 

• Merit til gymnasiale studenter på merkantile uddannelser

Januar 2020: 

• Udvidet adgang til GF1

Foråret 2020

• GF+ (muligt at lave optag uden systemunderstøttelse)

August 2020: 

• Adgangskurser for voksne på erhvervsskolerne

• GF+ (optag via optagelse.dk)



Implementering

• Medio januar 2019: Lovudkast forventes sendt i ekstern høring 

• 28. marts 2019: Forventet fremsættelse af lovforslag 

• 1. december 2018: Hjemmeside om aftalen forventes klar

• Tidsplan for implementering på uvm.dk

• Nyhedsbrev om implementering



Ungereform: 
Mod på livet – vejene til uddannelse og job

• Harmonisering af institutionslovgivning

• Mere viden om institutionslandskabet

• Eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet

• Henvisningstaxameter

• Barrierer for tværfaglige institutioner

• 25 mio. kr. til uddannelsessattellitter



Ungereform: 
Mod på livet – vejene til uddannelse og job

• Unge skal overgå til uddannelse, når de er klar (bonusmodel til kommuner )

• Job som trædesten 

• Loft over uddannelsespålæg

• Bonussen til kommunerne for at øge andelen af succesfulde overgange til uddannelse fra kontanthjælp

• Bedre samarbejde om unge fra kontanthjælpssystemet

• Opsøgende vejledning om uddannelse til alle uden ungdomsuddannelse under 30 år (ændring fra 25 

år).

• Kommunerne forpligtes til at følge op på unge, hvis institutioner indberetter om frafaldsrisiko

• Sektor-konference om klarere kriterier for institutioners indberetning af frafaldstruede elever

• Ændrede visitationskriterier i jobcentrene

• Kontanthjælpsydelsen ændrer navn fra ”uddannelseshjælp” til ”ungehjælp” 

• Der indføres ny kategori kaldet ”jobparate”. Det skal omfatte unge, som ikke umiddelbart er klar til at 

begynde på uddannelse, men som godt kan varetage et arbejde.

• Unge som gentagne gange har påbegyndt uddannelsesforløb fra kontanthjælpssystemet, vil i tilfælde 

af tilbagevenden til kontanthjælpssystemet få job som næste mål fremfor uddannelse



Spørgsmål?


