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Information om ændring af den elektroniske udgave af håndbog 

om skolepraktik i erhvervsuddannelserne 

 

Som følge af ny bekendtgørelse nr. 923 af 15. juli 2010 om skolepraktik-

ydelse og skoleydelse til elever i produktionsbaseret erhvervsuddannelse 

og aftale om genopretning af dansk økonomi fra maj 2010 mellem rege-

ringen (Venstre og Konservative) og Dansk Folkeparti er følgende æn-

dringer foretaget i den elektroniske udgave af håndbog om skolepraktik i 

erhvervsuddannelserne: 
 
Forord 
Fremover vil følgende afsnit: 
Reglerne om skolepraktikydelse findes i bekendtgørelse nr. 1364 af 15. 
december 2009 om skolepraktikydelse. 
 
Være affattet således: 
Reglerne om skolepraktikydelse findes i bekendtgørelse nr. 923 af 15. juli 
2010 om skolepraktikydelse og skoleydelse i produktionsbaseret er-
hvervsuddannelse. 
 
4.3 Barsel, side 28, 2. afsnit  
Fremover vil følgende afsnit: 
Det er ministeriets standpunkt, at skolepraktikelever af begge køn bør 
gives frihed fra skolen i forbindelse med barsel i samme omfang, som 
elever med uddannelsesaftale har ret til barselsorlov. Skolepraktikelever 
får ikke ydelse fra skolen under barselsorlov, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgø-
relse nr. 1364 af 15. december 2009 om skolepraktikydelse. 
 
Være affattet således: 
Det er ministeriets standpunkt, at skolepraktikelever af begge køn bør 
gives frihed fra skolen i forbindelse med barsel i samme omfang, som 
elever med uddannelsesaftale har ret til barselsorlov. Det følger af be-
kendtgørelse nr. 923 af 15. juli 2010 om skolepraktikydelser og skoleydel-
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se til elever i produktionsbaseret erhvervsuddannelses § 4, stk. 3, at sko-
lepraktikydelse udbetales uanset fravær ved ferier og helligdag samt syg-
dom. Ved andet fravær end nævnt i stk. 3, som ikke er godkendt af sko-
len, nedsættes ydelserne forholdsmæssigt, jf. § 4, stk. 6. Såfremt skolen 
godkender fravær ved barsel, vil eleven kunne få skolepraktikydelse i den 
godkendte periode. 
 
4.5 Sygt barn og omsorgsdage, side 28, 1. afsnit 
Fremover vil følgende afsnit: 
Skolepraktikelever er heller ikke omfattet af den overenskomstmæssige 
ret til fravær i forbindelse med sygt barn eller omsorgsdage. Det er mini-
steriets standpunkt, at skolepraktikelever af begge køn bør gives frihed 
fra skolen i forbindelse med sygt barn og omsorgsdage, i samme omfang 
som elever med uddannelsesaftale inden for uddannelsesområdet har ret 
til sådant fravær. 
 
Være affattet således: 
Skolepraktikelever er heller ikke omfattet af den overenskomstmæssige 
ret til fravær i forbindelse med sygt barn eller omsorgsdage. Det er mini-
steriets standpunkt, at skolepraktikelever af begge køn bør gives frihed 
fra skolen i forbindelse med sygt barn og omsorgsdage, i samme omfang 
som elever med uddannelsesaftale inden for uddannelsesområdet har ret 
til sådant fravær. Såfremt skolen godkender fravær ved sygt barn og om-
sorgsdage, vil eleven kunne få skolepraktikydelse i den godkendte perio-
de. 
 
4.8 Uddannelsesskift i skolepraktik, side 29, 1. afsnit 
Fremover vil følgende afsnit: 
Det er efter fast praksis muligt at foretage et uddannelsesskift under sko-
lepraktik, såfremt dette kan ske uden tab af uddannelsestid i den uddan-
nelse, hvortil eleven skifter. Med andre ord skal eleven kunne afslutte 
den nye uddannelse i skolepraktik inden for den normale uddannelsestid 
for denne. Det er således forudsat, at eleven fuldt ud kan få godskrevet 
den uddannelsestid, der er anvendt til den første uddannelse, i den nye 
uddannelse. Det faglige udvalg for den nye uddannelse må i nødvendigt 
omfang inddrages i afgørelsen om godskrivning. 
 
Være affattet således: 
Det er efter fast praksis muligt at foretage et uddannelsesskift under sko-
lepraktik, såfremt dette kan ske uden tab af uddannelsestid i den uddan-
nelse, hvortil eleven skifter. Med andre ord skal eleven kunne afslutte 
den nye uddannelse i skolepraktik inden for den normale uddannelsestid 
for denne. Det er således forudsat, at eleven fuldt ud kan få godskrevet 
den uddannelsestid, der er anvendt til den første uddannelse, i den nye 
uddannelse. Det faglige udvalg for den nye uddannelse må i nødvendigt 
omfang inddrages i afgørelsen om godskrivning. 
 
I henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 923 af 15. juli 2010 om sko-
lepraktikydelse og skoleydelse til elever i produktionsskolebaseret er-
hvervsuddannelse udbetales skolepraktikydelsen fra den dag, eleven be-
gynder i skolepraktik eller i skoleundervisning, og indtil den dag eleven 
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forlader skolepraktikken eller indtil den dag en elev, der er optaget til 
skoleundervisning uden uddannelsesaftale, jf. § 66 e, stk. 2, i lov om er-
hvervsuddannelser, afslutter skoleundervisningen, jf. dog § 1, stk. 2. 
 
Såfremt eleven ophører med skolepraktikken for uddannelse 1, før ele-
ven kommer i skolepraktik i uddannelse 2, således at der ikke er tale om 
ét skolepraktikforløb, kan § 4, stk. 6, ikke anvendes. Det vil sige, at sko-
len skal nedsætte ydelsen forholdsmæssigt. 
 
6.2 Delaftale, side 35, 1. afsnit  
Fremover vil følgende afsnit: 
Hvis en skolepraktikelev under praktikundervisning i en virksomhed skal 
deltage i virksomhedens produktion, skal der indgås en delaftale, jf. lo-
vens § 66 f. En delaftale er en uddannelsesaftale om delvis praktikud-
dannelse og kan således ikke omfatte skoleophold. Aftalen skal indgås 
mellem skolepraktikeleven og virksomheden med skolen som formid-
lende led. Der er ingen tidsmæssig begrænsning for varigheden af en 
delaftale ud over den naturlige begrænsning, der ligger i, at delaftalen 
kun kan omfatte én praktikperiode. 
 
Være affattet således: 
Hvis en skolepraktikelev under praktikundervisning i en virksomhed skal 
deltage i virksomhedens produktion, skal der indgås en delaftale, jf. lo-
vens § 66 f. En delaftale er en uddannelsesaftale om delvis praktikud-
dannelse og kan således ikke omfatte skoleophold. Aftalen skal indgås 
mellem skolepraktikeleven og virksomheden med skolen som formid-
lende led. Der er ingen tidsmæssig begrænsning for varigheden af en 
delaftale ud over den naturlige begrænsning, der ligger i, at delaftalen 
kun kan omfatte én praktikperiode. Der udbetales ikke skolepraktikydel-
se til elever, der modtager løn fra en arbejdsgiver, efter § 66 f i lov om 
erhvervsuddannelser, jf. § 66 k, stk. 1, 1. punktum. 
 
7. Forsørgelsesgrundlaget under skolepraktik, side 39, 2. afsnit 
Fremover vil følgende afsnit: 
Skolepraktikydelsen fastsættes på de årlige finanslove. Ydelsen er afhæn-
gig af elevens alder. Elever, der er under anden offentlig forsørgelse, 
mens de er i skolepraktik, modtager ikke skolepraktikydelse.  
 
Være affattet således: 
Skolepraktikydelsen fastsættes på de årlige finanslove. Ydelsen er afhæn-
gig af elevens alder. Elever, der er under anden offentlig forsørgelse, 
mens de er i skolepraktik, modtager ikke skolepraktikydelse.  
 
Der udbetales heller ikke skolepraktikydelse til elever, som modtager løn 
fra en arbejdsgiver, efter § 66 f i lov om erhvervsuddannelser, jf. § 66 k, 
stk. 1, 1. punktum. 
 
Fra 1. januar 2011 afhænger satsen for elever, der er fyldt 18 år endvide-
re af, om eleven er hjemmeboende eller udeboende. 
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8. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler m.v., side 40, 1. afsnit 
Fremover vil følgende afsnit: 
Derfor ydes der i henhold til § 13 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 
et befordringstilskud til skolepraktikelever på baggrund af afholdte udgif-
ter. 
 
Være affattet således: 
Skolen yder i henhold til § 67 a, stk. 3 i lov om erhvervsuddannelser et 
befordringstilskud til skolepraktikelever på baggrund af afholdte udgifter. 
 
Hjemmesiden er endvidere opdateret med et indstik om de midlertidige 
ordninger, der er gældende i 2011. Indstikket for 2010 vil efter den 31. 
december 2010 ikke længere være gældende. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anja Kær Kold 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. 3392 5778 

Anja.Kaer.Kold@uvm.dk 


