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Adgang for hhx’ere til hovedforløbet i erhvervsuddannelserne 
 
HFI har bedt Uddannelsesnævnet vurderer hhx’ernes adgang til de merkantile hovedforløb set i 
lyset af de nye hovedforløbsbekendtgørelser, der som udgangspunkt følger erhvervsuddannelses-
lovens krav om realkompetencevurdering af elever, der ikke har gennemført det adgangsgivende 
grundforløb. 
 
De faglige udvalg indførte fra 2001 særlige adgangskrav til hovedforløbene, og i forbindelse med 
udstedelse af de nye hovedforløb blev hidtidige bestemmelser om standardmerit fjernet fra be-
kendtgørelsen, og udvalgene tilsluttede sig erhvervsuddannelseslovens hovedprincip om realkom-
petencevurdering. 
 
Udvalgene kan imidlertid konstatere på baggrund af såvel HFI’s brev som forudgående dialog med 
handelsskolerne, at dette har bevirket stor usikkerhed imellem skolerne med deraf følgende usik-
kerhed og forvirring hos såvel elever som praktikvirksomheder. Det er ikke – og har heller ikke væ-
ret  - tilsigtet at opstille unødvendige barrierer for virksomheders og elevers indgåelse af uddannel-
sesaftaler og slet ikke for hhx-elever, som tydeligvis besidder kompetencer svarende til de opstille-
de adgangskrav. 
 
Udvalgene vil derfor indstille til undervisningsministeriet, at vejledningerne til hovedforløbsbe-
kendtgørelserne ændres, så det heraf fremgår, at en bestået hhx eksamen (med sit hidtidige og 
nuværende indhold) giver adgang til hovedforløbene inden for; 

- detailhandelsuddannelse med specialer 
- handelsuddannelse med specialer 
- kontoruddannelse med specialer samt  
- de korte uddannelser; kundekontaktcenter, ferskvareassistent, kontorservice samt sund-

hedssekretær 
 
Udvalgene vurderer, at en bestået hhx eksamen, uanset fag og karakterer, som minimum svarer til 
de (forskellige) adgangskrav, som udvalgene har opstillet. Den enkelte elev har naturligvis fortsat 
krav på en realkompetencevurdering med henblik på en vurdering af, hvorvidt der evt. kan opnås 
yderligere fritagelse/afkortning.  
 
Uddannelsesnævnets hjemmeside vil blive ajourført i overensstemmelse med denne vurdering af 
hhx’eres adgang til hovedforløbene i de merkantile erhvervsuddannelser. 
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