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Angående uforbrugte kvotepladser til skolepraktik i 2015 

 
Styrelsen for undervisning og kvalitet, EUD-kontoret, vil gerne påminde, 
alle skoler med praktikcentre, om at uforbrugte kvotepladser ved udgan-
gen af 3. kvartal inddrages og stilles til rådighed for praktikcentrenes 
anvendelse i fjerde kvartal sammen med de resterende ufordelte 20 % af 
kvotepladserne til skolepraktik. 
Det betyder at alle brugte kvotepladser skal være tastet inden udgangen 
af 3. kvartal, da de ellers overgår til Ministeriet. Deadline for indtastning 
af brugte kvotepladser er fredag den 25. september. 
 
Der vil snarest, inden udgangen af september, blive orientering om pro-
cessen for tildeling af kvotepladser til skolepraktik for 4. kvartal af 2015 
 
Spørgsmål kan rettes til: 
 
Anastasia Schultz Michélsen 
Direkte tlf.: +45 33 92 65 16 
E-mail: anastasia.schultz.michelsen@stukuvm.dk 
 
Gert Nielsen 
Direkte tlf.: +45 33 92 55 31 
E-mail: gert.nielsen@stukuvm.dk 
 
 
 

Nedenstående er fra den nu ophævede bekendtgørelse, som jf. bekendt-
gørelse om erhvervsuddannelser §131, Stk. 4. stadig er gældende for ele-
ver der er påbegyndt grund- og hovedforløb før den 1. august 2015. 

 § 39. Hvis det er fastsat, at der er adgangsbegrænsning til skolepraktik, jf. bilag 
7 og § 66 b, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, fastsætter ministeriet det antal 
elever, der i et kalenderår kan optages til skolepraktik i den enkelte uddannelse. 
For den enkelte skole fastsættes antallet, så det svarer til skolens andel af alle 
skolers taxameterudløsende hovedforløbsaktiviteter til skoleundervisning af 
elever med uddannelsesaftaler inden for uddannelsen, som fremgår af årselev-

mailto:anastasia.schultz.michelsen@stukuvm.dk
mailto:gert.nielsen@stukuvm.dk


  2   

 

indberetningerne fra den senest opgjorte 12-månedersperiode forud for fastsæt-
telsestidspunktet. Ministeriet fordeler 80 pct. af pladserne til anvendelse i årets 
første tre kvartaler. § 37, stk. 3, sidste pkt., § 37, stk. 5, 1., 2. og sidste pkt., og § 
37, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse for optagelse til skolepraktik. 

Stk. 2. De pladser, som ikke er fordelt, jf. stk. 1, stiller ministeriet til rå-
dighed for praktikcentrenes anvendelse i fjerde kvartal sammen med de 
fordelte pladser, som skoler og praktikcentre ikke har anvendt i de første 
tre kvartaler. Praktikcentrene får rådighed over pladserne ved ansøgning 
til ministeriet. 

Stk. 3. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser afgiver ind-
stilling om adgangsbegrænsning til skolepraktik. 

Stk. 4. En elev, der er optaget efter lovens § 66 a, stk. 1, 1. pkt., som ophører 
med at være i skolepraktik senest en måned efter påbegyndelsen af undervis-
ningen, jf. lovens § 66 a, stk. 1., 2. pkt., indgår ikke i opgørelsen over skolens 
forbrug af pladser. 
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