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Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor 

uden problemer hoppe direkte til det afsnit, som er væsentligt for dig. 

Centrale begreber kan bruges som en ordliste og en lynindføring i de be-

greber, der omhandler Valg af adgangsvej. Generelt er en generel intro-

duktion til emnet, og er især vigtig at læse første gang, man beskæftiger 

sig med Valg af adgangsvej. Arbejdsgange beskriver, hvordan man kon-

kret skal betjene systemet, og kan bruges som et opslagsværk. 

Ændringer 
Vejledningen er ændret i forbindelse med EUD-reformen, hvor der er 

kommet nye adgangsveje. 

Centrale begreber 
Centralt be-

greb 

Forklaring eller beskrivelse 

Adgangsvej Siger noget om elevens baggrund for at blive optaget på 

uddannelsen og måden eleven gennemfører sin erhvervs-

uddannelse på f.eks. ”skolevej”, ”praktikvej”, ”ny mester-

lære”. Adgangsvejen har betydning for hvilke skoleperio-

der eleven kan følge.  

Adgangsvej har desuden betydning for udskrivning af be-

viser. 

Generelt 
Adgangsveje bruges bl.a. i statistiksammenhænge. Det er derfor vigtigt at 

der angives en korrekt adgangsvej ved oprettelse af elever i EASY-A og 

ved oprettelse af uddannelsesaftale i EASY-P. 
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Vejledningen henvender sig til personer, der registrerer adgangsvej i 

EASY-A eller EASY-P. 

Arbejdsgange 
I det følgende beskrives følgende emner: 

 Valg af adgangsvej 

Valg af adgangsvej  
I det følgende kan du se, hvilken adgangsvej der skal anvendes i hvilke 

tilfælde: 

Tekniske uddannelser 

Tekniske uddannelser/ved indmeldelse på grundforløb: 

 Elever der kommer fra grundskolen og indmeldes på grundforløb: 

Angiv adgangsvejen ”S” (skolevej) 

Tekniske uddannelser/ved indmeldelse på hovedforløb: 

 Elever der har gennemført grundforløb og herefter indgår en ud-

dannelsesaftale/skolevejselever: Angiv adgangsvejen ”S” (skole-

vej) 

 Elever der gennemfører grundforløb med uddannelsesafta-

le/praktikvejselever: Angiv forkortelsen for det grundforløb ele-

ven skal indmeldes på som adgangsvej fx MP (Medieproduktion), 

MA (Mad til mennesker), KR (Krop og stil)  

 Elever (med uddannelsesaftale) der gennemfører grundforløbet 

som praktisk oplæring i virksomheden/ny mesterlære: Angiv ad-

gangsvejen ”ME” (mesterlære) 

Merkantile uddannelser 

Merkantile uddannelser/ved indmeldelse på grundforløb: 

 Elever der kommer fra grundskolen og indmeldes på det merkan-

tile grundforløb: Angiv adgangsvejen ”HG” (merkantil skolevej) 

 Elever der kommer fra det almene gymnasium og indmeldes på 

det merkantile grundforløb: Angiv adgangsvejen ”ST” (skolevej 

studenter – merkantil) 
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Merkantile uddannelser/ved indmeldelse på hovedforløb: 

 Elever der har gennemført det merkantile grundforløb og herefter 

indgår en uddannelsesaftale/skolevejselever: Angiv adgangsvejen 

”HG” (merkantil skolevej) 

 Elever der har gennemført 18 ugers HG-S forløb (studenter fra 

alment gymnasium) og herefter indgår en uddannelsesaftale: An-

giv adgangsvejen ”ST” (skolevej studenter – merkantil) 

 Elever der har gennemført HHX og herefter indgår en uddannel-

sesaftale: Angiv adgangsvejen ”HH” (HHX) 

 Elever der gennemfører grundforløb med uddannelsesaftale 

/praktikvejselever: Angiv adgangsvejen ”MK” (merkantil prak-

tikvej) (”PS” (praktikvej studenter – markantil), hvis praktikvejs-

eleven er student fra alment gymnasium) 

 Elever (med uddannelsesaftale) der gennemfører grundforløbet 

som praktisk oplæring i virksomheden/ny mesterlære: Angiv ad-

gangsvejen ”ME” (mesterlære) 

 Elever som ikke opfylder nogen af ovenstående betingelser: An-

giv adgangsvejen ”AN” (anden). 


