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Indhold 
Denne administrative vejledning beskriver i hovedtræk, hvordan skolerne 

skal håndtere elever, der tager fag på gymnasialt niveau, uanset om det er 

i form af studierettet påbygning, EUX eller det blot er et fag, der indgår i 

eud-uddannelsen på gymnasialt niveau. 
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Ændring 
Det præciseres, at alle elever der tager fag på gymnasialt niveau nu skal 

indberettes til XPRS. 

 

Indledning 
Det afgørende for hele administrationen er, at de fag som eleverne tager 

på gymnasialt niveau skal håndteres helt specielt i forbindelse med 

eksamen og beviser. 

Prøver i fag på gymnasialt niveau skal indberettes til XPRS på linje med 

de egentligt gymnasiale elever. Det er kun muligt at afholde prøver ved 

vinterterminen og sommerterminen. 

 

To elever, én på eud og én på ÅU 
For at der kan ske en indberetning til XPRS, er det nødvendigt, at du 

knytter personen til en uddannelse, der må indberettes til XPRS. Det er 

derfor nødvendigt, at du opretter eleven både som en normal 

erhvervsuddannelseselev og som en ÅU-elev på en åben uddannelse på 

gymnasialt niveau (GSK 3007, GSK-pakke 3011, hf+ 3012, GIF 3013, 

hhx enkeltfag 3516 og htx enkeltfag 3554). 

Eud-eleven skal du skoleforløbsplacere og holdplacere med alle de fag, 

som er på eud-niveau. ÅU eleven skal du holdplacere med alle de fag, 

som er på gymnasialt niveau. 

  



 

Dette gælder dog kun for de skoler, der er gymnasialt godkendt og har 

adgang til XPRS-systemet. For erhvervsskoler, der ikke har adgang til 

XPRS skal man lave en samarbejdsaftale med en gymnasialt godkendt 

uddannelsesinstitution om at udføre dette arbejde for dem. 

Oprettelse af elever på ÅU gælder ikke, når eleverne er på EUX-

grundforløb på en erhvervsskole for det er ren EUD, og der skal ikke 

indberettes til XPRS. 

 

Udtrækning til eksamen 
De to elever skal du behandle helt uafhængigt af hinanden i relation til, 

hvilke prøver de skal til. 
 

Eud-eleven skal du behandle helt som normalt dvs. der er uddannelsens 

varighed der afgør, hvor mange prøver eleven skal til. Du kan udtrække 

eleverne ved hjælp af jobbet R004 Eksamensudtrækning for EUD-elever. 
 

Hvis Eud-eleven, som læser et fag på et højere niveau, via R004 

Eksamensudtrækning for EUD-elever, bliver udtrukket i et gymnasialt 

fag, så skal det indberettes til XPRS (dvs. eleven oprettes på ÅU og 

indberettes derfra). Vær opmærksom på indberetningsfristerne til   XPRS 

– som fremgår af vinduet C134 prøvekalender. 
 

For ÅU-eleven gælder ligeledes de normale regler dvs. hvis der er tale  

om normal påbygning gælder det, at eleven skal til prøve i alle fag. For 

EUX-elever henvises EUX-bekendtgørelsen og EUX-vejledningen. 

 

Indberetninger 
For ÅU-eleverne gælder, at de ganske automatisk vil blive medtaget i de 

indberetning der sendes til XPRS (elev-til-prøve, prøveplan og realiseret 

prøveplan). 
 

Planlægning af eksamen 
Når det er afgjort hvilke prøver hhv. eud-eleven og ÅU-eleven skal til, 

forgår selve planlægningen af eksamensbegivenhederne helt på  

sædvanlig måde. 
 

Du skal være opmærksom på, at de to elever (som jo er én og samme 

person) ikke må komme til prøver, som ligger for tæt på hinanden i 

henhold til de gældende regler. 

 

Beviser 
For ÅU-eleverne gælder at deres karakterer/beviser indberettes til 

Eksamensdatabasen. 
 

Eud-elevernes beviser indberettes ikke til Eksamensdatabasen. 
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