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Administration af EGU- 
elever 
Sidst opdateret maj 2016 

 

Indhold 

Denne administrative vejledning beskriver kodestrukturen for elever på 

EGU: 
 

 Uddannelse 

 Tilskudsmærkekombinationer (TMKer) 
 

Uddannelse 
Reglerne for disse uddannelser er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om 

erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 1321 af 27/11/2007. 
 

Eleverne skal oprettes på uddannelse 1059, version 2, EGU med EUD- 

fagelementer. Der er ingen specialer på uddannelsen og kun én skolepe- 

riode. 
 

Tilskudsmærkekombinationer 
For hver erhvervsuddannelse eleven sammenstykker sin uddannelse af 

skal der oprettes en skoleforløbsplacering. Til denne skoleforløbsplace- 

ring skal der anvendes et TMK som svarer til den uddannelse disse ele- 

menter kommer fra. TMKerne er betegnet ved F og CØSA-formålet for 

den pågældende uddannelse fx F1705 for elementer fra tjeneruddannel- 

sen. 

Bemærk at disse skoleforløbsplaceringer ikke må være overlappende. 
 

Ud over de TMKer der er rettet direkte mod uddannelseselementerne er 

der en række TMKer som går på tværs af uddannelserne: 
 

TMK Type CØSA- 

formål 

Betegnelse 

VEEGU Antal 1059 Vejledning EGU med EUD-faglementer 

GEEGU Antal 1059 Gennemførsel EGU med EUD-faglementer 

KEGRU Årselev 8610 Kost og logi, landbrugsskoler, kostafdeling 

SFBET Årselev 9610 Skolehjem, frafaldstruet elev, fuld betaling 
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SFFOR Årselev 9610 Skolehjem, frafaldstruet elev, forsørger 

SFU18 Årselev 9610 Skolehjem, frafaldstruet elev, under 18 år 

SHBET Årselev 9610 Skolehjem, fuld betaling 

SHFOR Årselev 9610 Skolehjem, forsørger 

SHU18 Årselev 9610 Skolehjem, Under 18 år 

 

Vejledningstilskud 
 

Institutioner, som i henhold til § 1, stk. 5 i lovbekendtgørelsen, har fået 

overladt tilrettelæggelsen af erhvervsgrunduddannelse, kan i henhold til § 

13, stk. 5 opnå et tilskud pr. elev til rådgivning, vejledning og administra- 

tion. 

 

Der ydes et vejledningstilskud pr. elev, som påbegynder en egu-plan og 

et gennemførselstilskud pr. elev, der gennemfører en egu-plan, eller 

som afbryder en egu-plan for at deltage i en anden kompetencegivende 

ud- dannelse. 

 

Aktivitet til vejledningstilskud indberettes med tilskudsmærke VEEGU 

eller GEEGU, jf. ovenfor. 

 

 

Eksempel på registrering af egu-elev: 

En elev gennemfører et EGU-forløb bestående af elementer fra uddannel- 

serne 328 Fødevarer, jordbrug og oplevelser, 1705 Tjener og 1715 

Gastronomi. 
 

 Eleven indmeldes på 1059 version 2. 

 Vejledningstakst (tælles som antal) indberettes som varigheds- 

uafhængigt tilskud med tilskudsmærke VEEGU (forudsætter, at sko- 

len er tilrettelægger af egu-planen). 

 Eleven placeres på et skoleforløb på uddannelse 1059 version 2. 

Antal tælleperioder og varighed tilpasses de elementer af elevens 

uddannelse som kommer fra uddannelse 328 Fødevarer, jordbrug og 

oplevelser. Der knyttet TMK F328 til denne skoleforløbsplacering. 

Tilskud beregnes på taksten for 328. Aktivitet tælles som 

årselever.  

 Eleven placeres også på et skoleforløb på uddannelse 1059 versi- 

on 2. Antal tælleperioder og varighed tilpasses de elementer af 

elevens uddannelse som kommer fra uddannelse 1705. Der knyt- 

tet TMK F1705 til denne skoleforløbsplacering. Tilskud beregnes 

på taksten for 1705. Aktivitet tælles som årselever. 
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 Eleven placeres på et skoleforløb på uddannelse 1059 version 2. 

Antal tælleperioder og varighed tilpasses de elementer af elevens 

uddannelse som kommer fra uddannelse 1715. Der knyttet TMK 

F1715 til denne skoleforløbsplacering. Tilskud beregnes på tak- 

sten for 1715. Aktivitet tælles som årselever.  

 Bemærk, at eleven godt kan placeres tre gange på samme grund- forløb 

med forskellige TMKer i stedet for på tre forskellige skole- forløb. 

 Gennemførelsestakst (tælles som antal) indberettes når EGU- 

planen er gennemført på tilskudsmærke GEEGU (forudsætter, at 

skolen er tilrettelægger af egu-planen). 

 Eleven afgangsmeldes 


