
 

1 

Skolegodkendelser 

Sidst revideret 19-03-2014/version 2.1/ Jytte Michelsen 

Indhold 
Indhold ................................................................................................... 1 

Generelt ................................................................................................. 1 

Kontroller .............................................................................................. 1 

Fuldtidselever ......................................................................................................... 2 

Skolepraktik ............................................................................................................ 2 

Åben Uddannelse ................................................................................................... 2 

AMU........................................................................................................................ 3 

 

Generelt 
 
I EASY-A er der en kontrol af at skolerne kun indberetter bidrag hvortil sko-

len er godkendt enten i form af en godkendelse fra UVM eller en godkendel-

se lånt af en anden skole. Kontrollen gælder indberetning af årselevbidrag 

for fuldtidselever, skolepraktik, ÅU og AMU.  

 

Udbudsgodkendelserne fremgår af vinduet B549 Udbudsgodkendelser.  

 

 
 

Kontroller 
Disse områder omfattes af skolegodkendelser, idet indberetningerne afvi-

ses, hvis skolen ikke er godkendt til det pågældende UVM-fag. 

 

 Fuldtidselever 

 Skolepraktik  

 Åben Uddannelse 

 AMU 
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Fuldtidselever  
For fuldtidselever gælder at skolen skal have en godkendelse til den ak-

tuelle uddannelse (oplysningen om aktuel uddannelse hentes fra skolefor-

løbet). For skoleforløb som vedrører indgange er det dog det CØSA-

formål der findes på TMK’en dvs. det CØSA-formål der indberettes på. 

Godkendelsen skal dække hele den periode som skoleforløbsplaceringen 

omfatter. 

Skolepraktik 
Er skolen godkendt som praktikcenter for en eller flere uddannelser og har 

den egne elever i skolepraktik, står skolen også for registrering af skoleprak-

tikaftaler og indberetning af ÅE-bidrag for skolepraktikken. Skolen er ar-

rangerende skole for skolepraktikeleven også selvom skolepraktikken gen-

nemføres på en anden skole.  

Kun skoler som er godkendt som praktikcenter på uddannelsen kan årselev-

indberette skolepraktikelever på den pågældende uddannelse. Dette gælder 

uanset om denne skole gennemfører skolepraktikdelen eller udlåner en kor-

tere eller længere del af skolepraktikdelen til en anden skole. 

Skolen skal være godkendt til uddannelsen og godkendelsen skal dække hele 

elev-i-skolepraktik-perioden. 

En skole som ikke har godkendelse som praktikcenter kan ikke årselevind-

berette en skolepraktikelev, fordi denne skole ikke står som gennemførende 

skole på praktikaftalen. 

Åben Uddannelse 
Skolen skal være godkendt til. det UVM-fag der skal indberettes på:  

 Fag med måltype ÅU:  

Skolen er godkendt til UVM-faget hvis skolen er godkendt til ele-
vens uddannelse og faget er knyttet til denne uddannelse.  

 Fag med måltype Enkeltfag på deltidsuddannelserne og enkeltfag fra 

htx/hhx:  

Skolen er godkendt til faget hvis UVM-faget er knyttet til elevens 

uddannelse og skolen er godkendt til en fuldtidsuddannelse hvortil 

UVM-faget er knyttet.  

 Fag med måltype Enkeltfag på EUD-uddannelserne:  

Disse fag må ikke årselevindberettes. I stedet skal skolen anvende: 

- UVM-fag 10911 for almindelige ÅU-elever og  

- UVM-fagene 0098X for GVU-elever.  

 

UVM-fag 10911 er samlefag til brug for indberetning af aktivitet 

gennemført som åben uddannelse på enkeltfag indenfor godkendte 

merkantile og tekniske erhvervsuddannelser, samt den pædagogiske 
assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen. 
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 Fag uden måltype på EUD-uddannelserne: Disse fag må ikke års-

elevindberettes. 

 

Godkendelsen skal dække hele skolefag-på-hold perioden og de tælleda-

toer der er på holdet. 

  

AMU 
Skolen skal være godkendt til det UVM-fag der skal indberettes på:  

 Skolens egne godkendelser – AMU-mål: Skolen er godkendt til fa-

get hvis skolen er godkendt direkte til UVM-faget eller er godkendt 

til en FKB hvortil UVM-faget er knyttet.  

 Skolens egne godkendelser – Enkeltfag: Skolen er godkendt til faget 

hvis skolen er godkendt direkte til UVM-faget eller er godkendt til 

en fuldtidsuddannelse hvortil UVM-faget er knyttet.  

 Udlånte godkendelser: Hvis en undervisning gennemføres på en an-

den skoles godkendelse gælder det at der skal findes en godkendelse 

hvoraf det fremgår at den skole som har godkendelsen har udlån til 

godkendelsen til den gennemførende skole. Udover dette gælder de 

samme regler som beskrevet ovenfor mht. AMU-mål og enkeltfag.  

 

Godkendelsen skal dække hele skolefag-på-hold perioden. 

Centrale begreber 

Centralt begreb Forklaring eller beskrivelse 

 

Godkendelser udmeldt 

fra UVM 

 
UVM udmelder godkendelser til skolerne dvs.  

hvilke uddannelser den enkelte skole må  

gennemføre. 

Udlånte godkendelser 
For godkendelser der vedrører AMU gælder det at  

en skole kan udlåne en godkendelse til en anden  

skole forstået på den måde at den ’anden’ skole  

gennemfører et eller flere kurser på den ’første’  

skoles godkendelser.  

 

De udlånte godkendelser er typisk snævert afgræn-

set i tid. 

  

De udlånte godkendelser skal være registreret på 

Uddannelsesadministration.dk før de er gældende. 

 


