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Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundfor-

løb fra og med 1. august 2015  

 

Med dette brev informeres erhvervsskolerne og andre udbydere af er-

hvervsuddannelser om, hvilke uddannelser der får adgangsbegrænsning 

til grundforløbets 2. del med virkning for elever, der optages i erhvervs-

uddannelsernes grundforløb fra og med 1. august 2015. 

Den hidtidige adgangsbegrænsning, som omfatter hele grundforløbet, 

har virkning for elever, som optages til og med 31. juli 2015. Skolerne er 

orienteret herom med ministeriets brev af 3. november 2014, j.nr. 

074.88S.541. 

Undervisningsministeriet gør herudover for god ordens skyld opmærk-

som på, at den hidtidige adgangsbegrænsning til skolepraktik gælder for 

elever optaget til grundforløbet frem til og med 31. juli 2015. For elever, 

der optages til grundforløbet fra og med 1. august 2015, er denne ord-

ning bortfaldet, dvs. at eleverne herefter ikke vil være omfattet af ad-

gangsbegrænsning til skolepraktik. Skolerne er ligeledes orienteret herom 

med ministeriets brev af 3. november 2014, j.nr. 074.88S.541. 

Uddannelser med adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del 

Undervisningsministeren kan under hensyn til beskæftigelsesmuligheder-

ne efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Ud-

dannelser fastsætte regler om adgangsbegrænsning til skoleundervisning 

inden for de enkelte uddannelser for elever, der ikke har uddannelsesaf-

tale. Elever med uddannelsesaftale er ikke omfattet af adgangsbegræns-

ning. 

Desuden kan undervisningsministeren, for uddannelser hvor der er etab-

leret adgangsbegrænsning, fastsætte, at der udover elever med uddannel-
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sesaftale i begrænset omfang kan optages elever uden uddannelsesaftale 

under hensyntagen til beskæftigelsesforholdene for de uddannede. 

Følgende uddannelser har fortsat adgangsbegrænsning til grundforløbet (til grund-

forløbets 2. del fra eud-reformens ikrafttræden den 1. august 2015) med 

de nationale helårskvoter, der er anført i tabel 1: 

Tabel 1. 

Uddannelse National kvote for 2015 (hel-

årsvirkning) 

Beklædningshåndværker 137 

Frisør 224 

Guld- og sølvsmed 30 

Mediegrafiker 250 

Teater-, udstillings- og eventtekniker 80 

Ovenstående kvoter gælder for kalenderåret 2015 og svarer overordnet 

set til de kvoter, der gjaldt for det foregående kalenderår 2014. 

Derfor kan den enkelte skole optage det samme antal elever uden ud-

dannelsesaftale i alle de ovennævnte adgangsbegrænsede uddannelser til 

2. del af grundforløbsundervisningen, som skolen optog uden uddannel-

sesaftale i samme periode i 2014. Summen af den enkelte skoles optagel-

ser til grundforløbet hhv. grundforløbets 2. del for disse uddannelser i 

2015 forventes herefter at være det samme antal, som skolen optog i 

2014. 

Følgende uddannelser får som noget nyt fra 1. august 2015 adgangsbegrænsning til 

grundforløbets 2. del med de nationale helårskvoter, der er anført i  tabel 2.: 

Tabel 2 

Uddannelse National kvote for 

2015 (helårsvirk-

ning) 

Kvote for  

01.08.15 – 31.12.15 

Beslagsmed 28 14 

Bådmekaniker 20 10 

CNC-tekniker 20 10 

Frontline pc-supporter 10 5 

Frontline radio/tv-supporter 10 5 

Grafisk Tekniker 60 30 

Laboratorietandtekniker 46 23 

Metalsmed 10 5 

Modelsnedker 10 5 

Produktør 60 30 
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Web-integrator 360 180 

Ministeriet gør skolerne opmærksom på, at den nationale kvotes størrelse 

er baseret på et helt kalenderår, og at kvoten for 1. august til 31. decem-

ber 2015 udgør halvdelen af årskvoten.  

Kvotefordeling mellem skolerne for uddannelser, der får adgangs-
begrænsning som noget nyt fra 1. august 2015 
Normalt fordeles kvoterne ud på skolerne for et helt kalenderår ad gan-
gen og efter reglerne i hovedbekendtgørelsen § 44, stk. 3 og 4. Det er 
derfor en ekstraordinær situation at skulle udmelde kvoter gældende for 
årets sidste fem måneder, og ministeriet har i denne situation valgt at 
anvende nedenstående model.  
 
Den enkelte skoles kvote for perioden 1. august – 31. december 2015 
fremgår af tabel 3. 
 
Tabel 3 

Beslagsmed Skolens kvote 

Københavns Universitet 14 

 

Bådmekaniker Skolens kvote 

CELF – Center for 

erhv.rettede udd. Lolland-

Falster 

10 

 

CNC – Teknikerudd. Skolens kvote 

EUC Syd 6 

Tech College Aalborg 2 

Uddannelsescenter Holste-

bro 

2 

 

Frontline PC-supporter Skolens kvote 

Mercantec 2 

TECH Aalborg 3 

 

Frontline radio/tv-

supporter 

Skolens kvote 

Zealand Business College 5 

 

Grafisk Tekniker Skolens kvote 

HANSENBERG 14 

Københavns Tekniske skole 7 

Tech College Aalborg 9 
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Laboratorietekniker Skolens kvote 

Københavns Tekniske Skole 23 

 

Metalsmed Skolens kvote 

Københavns Tekniske Skole 5 

 

Modelsnedker Skolens kvote 

Erhvervsskolen Nordsjæl-

land 

5 

 

Produktør Skolens kvote 

Learnmark Horsens 8 

Mercantec 10 

Tech College Aalborg 8 

Tradium 4 

 

Web-integrator Skolens kvote 

Mercantec 8 

Roskilde Tekniske Skole 64 

Syddansk Erhvervsskole 

Odense-vejle 

31 

Tech College Aalborg 15 

Viden Djurs 29 

 
Som grundlag for ovenstående beregninger af den enkelte skoles kvote er 
anvendt skolens andel af det samlede antal optagede elever på oven-
nævnte uddannelser. 
 
Endvidere tildeles de i tabel 4 nævnte skoler, der kun udbyder grundfor-
løbet i Web-integrator uddannelsen, de i tabellen anførte kvoter for peri-
oden 1. august 2015 – 31. december 2015 baseret på ministeriets skøn 
over tilmeldte elever i hele 2013. 
 
Tabel 4 

Web-Integrator Skolens kvote 

Københavns Tekniske Skole 19 

HANSENBERG 9 

Herningsholm Erhvervssko-

le 

5 

  
Skoler, der ikke er anført i tabellerne, er ikke en tildelt en kvote. 
 
Ministeriet opfordrer skolerne til at samarbejde om udbuddet af oven-
nævnte uddannelser, og opmærksomheden henledes på muligheden for 
overdragelse af kvoter. 
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Overdragelse af kvoter  
Hvis en skole ikke anvender sin kvote for optag af elever uden uddannel-
sesaftale, kan kvoten overdrages til en anden skole. Undervisningsmini-
steriet skal orienteres om overdragelse af kvotepladser ved mail til føl-
gende adresse: uvaceuv@uvm.dk med følgende tekst i mailens emnefelt: 
'Overdragelse af kvote'. 

Overholdelse af kvoter  

Det skal præciseres, at institutionerne skal overholde ovenstående ret-

ningslinjer, og at en eventuel overskridelse af kvoterne ikke vil være til-

skudsberettiget. 

Andet 
Elever kan maksimalt gennemføre grundforløbets 1. del én gang og 
grundforløbets 2. del tre (3) gange, jf.§ 5 i lovbekendtgørelse nr. 439 af 
29. april 2013, som ændret ved § 1, ændringspunkt nr. 5 i lov nr. 634 af 
16. juni 2014 om ændring af lov om erhvervsuddannelser.  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gert Nielsen på følgende mailadresse 

gert.nielsen@uvm.dk eller Henrik Saxtorph på følgende mailadresse, 

henrik.saxtorph@uvm.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jørgen Torsbjerg Møller 
Kontorchef 
 
c.c. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsen 
c.c. De faglige udvalg 
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