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Liste over fordelsuddannelser 2019
I 2019 er 29 erhvervsuddannelser samt uddannelsen til erhvervsfisker udpeget til fordelsuddannelser. Det betyder, at der er i alt 30 fordelsuddannelser i
2019.
Brancheorganisationerne har begrundet deres ansøgninger om fordelsuddannelser for 2019 med mangel på arbejdskraft fremover i forhold til den
nuværende tilgang til uddannelserne, vanskeligheder med at skaffe et tilstrækkeligt antal elever, og endelig at uddannelserne vurderes at kunne leve
op til kriterierne for at være en fordelsuddannelse i bonusåret.
Fordelen ved fordelsuddannelserne
Fordelsuddannelser er uddannelser, hvor der især kommer til at mangle
faglærte i fremtiden. Fordelsuddannelserne er derfor et attraktivt førstevalg
for unge og voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse. Endvidere er fordelen ved fordelsuddannelserne, at arbejdsgiverne, der tegner uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelserne, kan opnå en ekstra økonomisk
bonus. Målet er, at unge og voksne, der står og skal vælge en erhvervsuddannelse, i særlig grad vil vælge fordelsuddannelserne.
Information om fordelsuddannelser
Det fremgår af trepartsaftalen at regeringen og arbejdsmarkedets parter
forpligter sig til gennem konkrete initiativer at understøtte stor volumen i
fordelsuddannelserne, fx gennem vedvarende oplysningsarbejde over for
arbejdsgiverne og eleverne.
Der henvises til følgende oplysninger om fordelsuddannelser:







Undervisningsministeriets hjemmeside om fordelsuddannelser
(link)
Undervisningsministeriets faktaark om fordelsuddannelser (link)
Grafisk illustration af alle fordelsuddannelser 2019 (link)
Plakat om fordelsuddannelser (link)
Go-card (postkort) om fordelsuddannelser (link)

I ovenstående oplysningsmateriale kommunikeres det ud til arbejdsgiverne
og eleverne, at der forventes efterspørgsel på arbejdskraft inden for fordels-
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uddannelsernes beskæftigelsesområder og elever stilles i udsigt, at der er stor
sandsynlighed for, at de inden for tre måneder efter grundforløbets 2. del,
kan få praktikplads i en virksomhed.
Ændringer i forhold til 2018 samt proces for udpegning af fordelsuddannelser
I 2018 er 36 erhvervsuddannelser udpeget til fordelsuddannelser samt
erhvervsfiskeruddannelsen. De syv erhvervsuddannelser, der er udpeget
for 2018, men som ikke genudpeges som fordelsuddannelser for 2019 er:








Elektronik-og svagstrømsuddannelsen
Grafisk tekniker
Handelsuddannelse med specialer
Procesoperatør
Skibsmontør
Smed
Træfagenes byggeuddannelse

Fordelsuddannelserne er udpeget via en proces med de faglige udvalg og
ansøgninger fra relevante brancheorganisationer mv.
Listen over fordelsuddannelser samt en nyhed herom offentliggøres d.d. på
undervisningsministeriets hjemmeside. Listen er ligeledes vedlagt i bilag 1.

Med venlig hilsen
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Bilag 1: Oversigt over fordelsuddannelser 2019
Fordelsuddannelser 2019
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
Automatik- og procesuddannelsen
Bager- og konditor
Buschauffør i kollektiv trafik
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Gastronom
Glarmester
Gourmetslagter
Industrioperatør
Industriteknikeruddannelsen
Karrosseriuddannelsen
Kranfører
Køletekniker
Landbrugsuddannelsen
Lastvognmekaniker
Maskinsnedker
Mejerist
Plastmager
Receptionist
Skorstensfejer
Slagter
Tagdækker
Teknisk isolatør
Tjener
Togklargøringsuddannelsen
Turistbuschauffør
Vejgodstransportuddannelsen
VVS-energi
Værktøjsuddannelsen
Erhvervsfisker (anvender fordelskonceptet, men er ikke
en del af bonusordning)

3

