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Elevtyper i EASY-A Senest opdateret maj 2015 af STIL 

 

Denne vejledning giver en kort introduktion til begrebet ”elevtype” og beskriver overordnet, hvordan 

man anvender elevtyperne.  

Det er vigtigt at elevtypen er den samme i EASY-A og EASY-P. Denne vejledning har derfor udspring i 

den vejledning om Elevtyper i EASY-P, som du finder på admsys under Easy-P  Dokumenter Vej-

ledninger  Registrering af uddannelsesaftaler mm.   

Elevtypen betegner både elevens baggrund og hvad uddannelsen indehol-

der 
Med eud-reformen er begrebet ”elevtyper” indført i de administrative systemer for at understøtte ad-

ministrationen af eud-reformen for så vidt angår: 

 Planlægning af elevens skoleundervisning 

 Beregning af uddannelsens varighed for den givne elev 

 Korrekt udbetaling af taxametertilskud 

 AUB-refusion og -udbetalinger 

 Statistik 

Elevtypen betegner typisk to ting: 

 Elevens baggrund (er eleven fx ung eller voksen?) og  

 Hvordan eleven skal gennemføre sin erhvervsuddannelse (fx med eux, talentspor osv.) 

Varigheden af den enkelte elevs uddannelse, afhænger dels af hvilken baggrund eleven har og af hvad 

uddannelsen skal indeholde. 

Elevtyper, der angiver elevens baggrund 
EU9 
Elever under 25 år, som starter deres uddannelse senest i august måned året efter at de har afsluttet 
deres undervisningspligt eller som har afsluttet undervisningen i 10. klasse, skal som udgangspunkt 
oprettes med elevtypen EU9. 
Denne type elever kan få både 1. del af grundforløbet og 2. del af grundforløbet.  
 
EU9+ 
Elever under 25 år, som påbegynder uddannelsen senere end august måned året efter at de har afslut-
tet deres undervisningspligt eller har afsluttet undervisningen i 10. klasse, skal som udgangspunkt 
oprettes med elevtypen EU9+. 
Denne type elever kan kun få 2. del af grundforløbet.  
 

RKV 

Elever på 25 år eller derover, skal realkompetencevurderes. I den periode hvor realkompetencevurde-

ringen finder sted skal elevtypen være RKV.  Denne elevtype, er lidt atypisk. Den betegner hverken 
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elevens baggrund eller hvordan eleven kommer igennem sin uddannelse. RKV-elevtypen er nødvendig 

a.h.t. AUB’s administration af lønrefusion for voksenelever, hvis disse har en uddannelsesaftale med en 

mester, når de realkompetencevurderes. Elevtypen bruges herudover til et særligt RKV-taxameter til 

skolen. Elevtypen skiftes til EUV1, EUV2 eller EUV3 efterfølgende. 

GYM 

Elevtypen GYM er lidt speciel, da den ikke er en elevtype i sig selv, men kun i kombination med nogle 

af de ovenfor nævnte elevtyper. GYM angiver at personen har afsluttet en gymnasial uddannelse inden 

erhvervsuddannelsen påbegyndes, og den siger således også noget om elevenes baggrund.  

Elevtyper, der angiver hvad elevens uddannelse skal indeholde (talentspor, eux, 

ny mesterlære osv.) 
Eleverne kan gennemføre deres uddannelse på forskellige måder med forskelligt indhold (afhængig af 

de pågældende uddannelsesbekendtgørelser). 

EUV1 
For elever på 25 år eller over, som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring, skal elevtypen efter 
RKV’en skiftes til EUV1.  

EUV2 

For elever på 25 år eller over, som har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring og/eller en forud-

gående, dvs. afsluttet uddannelse, skal elevtypen efter RKV’en skiftes til EUV2.  

Ved ”afsluttet uddannelse” forstås en uddannelse i formel forstand, herunder gymnasial uddannelse, 

erhvervsuddannelse eller egu, maritim uddannelse eller kunstnerisk uddannelse, men ikke enkeltstå-

ende kurser som fx AMU eller VUC, forløb på produktionsskole eller anden ikke-kompetencegivende 

undervisning.  

Denne type elever skal have et afkortet forløb med højst 2 års praktik og reduceret skoleundervisning. 

Hvis der er fastsat et standardiseret forløb i uddannelsesreglerne skal dette som minimum følges. Sko-

len kan afkorte yderligere (individuel merit).  

EUV3 

For elever på 25 år eller derover, som ikke har relevant erhvervserfaring og ingen forudgående ud-

dannelse, skal elevtypen efter RKV’en skiftes til EUV3.  

Disse elever skal have et fuldt forløb, dvs. 2. del af grundforløbet (dog med evt. individuel afkortning 

afhængig af RKV-resultat). De kan ikke få første del af grundforløbet.  

Talentspor 

Eleverne kan vælge deres uddannelse med talentspor, hvilket betyder, at en betydelig del og mindst 25 

pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet foregår på højere niveauer end de obligatoriske. Disse 

elever får udover deres ”grund-elevtype” for baggrund også byggeklodsen ”talentspor” oven i. Den 

samlede elevtype kan så være EU9T, EU9+T, EUV1T, EUV2T eller EUV3T. 

Eux 

Eleverne kan sammen med deres erhvervsuddannelse gennemføre studierettet undervisning på gym-

nasialt niveau og dermed opnå generel studiekompetence. Disse elever får udover deres ”grund-

elevtype” også byggeklodsen ”EUX” oven i. Den samlede elevtype kan så være EU9X, EU9+X, EUV1X, 

EUV2X eller EUV3X. 
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Eux og talentspor på én gang 

Eleverne kan gennemføre erhvervsuddannelse både med talentspor og EUX samtidig. Disse elever får 

udover deres ”grund-elevtype” både byggeklodsen ”eux” og byggeklodsen ”talentspor” oven i. Den 

samlede elevtype kan så være EU9X+T, EU9+X+T, EUV1X+T, EUV2X+T, eller EUV3X+T. 

Ny mesterlære 

Elever hvor grundforløbet helt eller delvis er erstattet af grundlæggende praktisk oplæring, (ny me-

sterlære). Disse elever får udover deres ”grund-elevtype” også byggeklodsen ”Mesterlære” oven i. Den 

samlede elevtype kan så være EU9M, EU9+M, EUV2M eller EUV3M (EUV1’erne kan ikke komme i me-

sterlære, da de jo hverken har grundforløb eller praktik). 

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse 

Elever, som deltager i et forløb hvor den samarbejdende produktionsskole varetager opgaver og funk-

tioner som praktikvirksomhed. Disse elever får udover deres ”grund-elevtype” også byggeklodsen 

”Produktionsskole” oven i. Den samlede elevtype kan så være EU9P eller EU9+P (voksenelever kan 

ikke komme i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse). 
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Oversigt over Elevtyper og byggeklodser 

Elevtyper 
  

Elev-
type 

Hvilke elever GYM EUX Ta-
lentsp
or 

EUX og 
Talent-
spor 

Mester-
lære 

Produk-
tions-
skoleba-
seret 

EU9 Elever som kommer direkte fra 9.-10. 
klasse eller indtil 1 år derefter. 
Kan starte på GF1 eller GF2 

- EU9X EU9T EU9XT EU9M EU9P 

EU9+ Elever under 25 år som ikke kommer 
direkte fra 9.-10. klasse.  
Skal starte på GF2 

EU9+G EU9+X EU9+T EU9+XT EU9+M EU9+P 

EUV1 Elever som er over 25 år og har mindst 
2 års relevant erhvervserfaring 

EUV1G EUV1X EUV1T EUV1XT - - 

EUV2 Elever som er over 25 år og har min-
dre end 2 års relevant erhvervserfa-
ring/uddannelse 

EUV2G EUV2X EUV2T EUV2XT EUV2M - 

EUV3 Elever som er over 25 år. Har ingen 
relevant erhvervserfaring eller uddan-
nelse.  

EUV3G EUV3X EUV3T EUV3XT EUV3M - 

RKV Elever som er over 25 år. I de dage 
eleven gennemfører RKV skal elevty-
pen være RKV 

- - - - - - 

20/20 10. klasse kombineret med GF1 - - - - - - 

 

 


