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Udmelding af ekstra kvotepladser til mekanikeruddannelserne 

 

I henhold til § 66 b, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendt-

gørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsætter børne- og undervisningsmini-

steren, hvilke uddannelser der ikke udbydes med skolepraktik. Børne- og 

undervisningsministeren kan tillige fastsætte regler om begrænsning af 

adgangen til skolepraktik inden for de enkelte uddannelser under hensyn 

til beskæftigelsesmulighederne og til virksomhedernes ansvar for sikring 

af vekseluddannelsesprincippet. Rådet for de Grundlæggende Erhvervs-

rettede Uddannelser afgiver indstilling herom.  

 

I henhold til § 39 i bekendtgørelse nr. 1514 af 15. december 2010 om 

erhvervsuddannelser fastsættes det antal, som den enkelte skole kan op-

tage til skolepraktik, på tilsvarende måde som antallet af elever, der kan 

optages uden uddannelsesaftale til grundforløbet i en uddannelse, der er 

adgangsbegrænset, jf. bekendtgørelsens § 37, stk. 3 og 4. 

 

Beregningsgrundlaget er efter § 37, stk. 3, antallet af alle uddannelsesafta-

ler med undtagelse af korte uddannelsesaftaler, restuddannelsesaftaler og 

delaftaler under skolepraktik, der er registreret ved skolen, i det kalender-

år, der ligger 2 år forud for det år, hvori eleverne skal optages. 

 

Kvoter i 2012 

Ministeriet har ved brev af 20. december 2011, j. nr. 079.09J.261, ud-

meldt kvoten for 2012.  

 

Det fremgår af brevet, at ”det fremgår af aftaler om Finanslov 2012, at 

der i 2012 skal oprettes 3.000 skolepraktikpladser inden for de dimensio-

nerede uddannelser. Med dette brev fordeles 2.500 skolepraktikpladser. 
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De resterende 500 pladser er reserveret til forsøg med praktikpladscentre 

samt eventuel senere udmelding.” 

 

På baggrund af en opgørelse af antal brugte kvotepladser på nationalt 

plan har ministeriet besluttet at forhøje kvoten til mekanikeruddannel-

serne, herunder last- og personvogn, med 208 pladser i 2012. Kvoten for 

mekanikeruddannelserne er således i 2012 på samlet 763 pladser. 

 

Til mekanikeruddannelserne udmeldes der en samlet kvote, som den 

enkelte skole fordeler mellem uddannelserne, jf. § 5, stk. 2, i bekendtgø-

relse nr. 218 af 17. marts 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige 

fællesindgang bil, fly og andre transportmidler med senere ændringer. 

Det skyldes, at der ikke eksisterer et beregningsgrundlag for uddannel-

serne til lastvognsmekaniker og personvognsmekaniker før i 2014. 

 

Vedlagt dette brev er en opgørelse af antal kvotepladser til mekanikerud-

dannelserne fordelt på de enkelte skoler. 

 

Ministeriet gør opmærksom på, at optagelse af elever med en kvoteplads 

til skolepraktik forudsætter registrering i EASY-P i overensstemmelse 

med retningslinjerne herfor. UNI-C har modtaget kopi af dette brev med 

henblik på en tilretning af de i EASY-P registrerede tildelte kvotepladser. 

Det kan derfor tænkes, at EASY-P ikke er tilrettet med det samme, men 

det vil blive det snarest muligt. 

 

Der henvises i øvrigt til de gældende regler om adgangsbegrænsning og 

til ministeriets brev af 20. december 2011, med undtagelse af kvoten for 

mekanikeruddannelserne, jf. ovenfor. 

 

Spørgsmål til dette brev kan rettes til nedenstående. 
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