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Til udbydere af erhvervsuddannelser 

 

Udmelding om dimensionering og positivliste for skolepraktik 

2018 for uddannelserne til dyrepasser, sikkerhedsvagt, fitnessin-

struktør, kosmetiker og cykel- og motorcykelmekaniker. 

Før sommerferien udmeldte Undervisningsministeriet, hvilke erhvervs-

uddannelser som i 2018 vil blive dimensioneret med praktikpladskrav 

eller med kvote for antallet af elever, der kan optages på grundforløbets 

2. del uden at have indgået en aftale med en virksomhed.  

 

Grundet en fejl i de data, der ligger til grund for beslutningen om dimen-

sioneringen i 2018, er det besluttet at genbehandle beslutningen om di-

mensionering og skolepraktik 2018 for fem uddannelser:  

 

 Dyrepasser 

 Sikkerhedsvagt 

 Fitnessinstruktør 

 Kosmetiker 

 Cykel- og motorcykelmekaniker.  

 

Den reviderede udmelding om dimensionering og positivliste 2018 om-

handler kun disse fem uddannelser. De berørte skoler er allerede oriente-

ret herom af brev af den 24. august 2017. 

 

Udmelding om dimensionering og skolepraktik for de fem berørte 

uddannelser 

Undervisningsministeren træffer årligt beslutning om, hvilke erhvervsud-

dannelser der dimensioneres på grundforløbets 2. del og evt. kvote samt 

hvilke uddannelser, der udbydes med skolepraktik (positivlisten). Beslut-

ningen træffes efter indstilling fra Rådet for Grundlæggende Erhvervs-

uddannelser (REU). 

 

REU har afgivet fornyet indstilling og ministeren har herefter truffet 

afgørelse om dimensioneringen og skolepraktik for 2018 på de fem ud-

dannelser. 
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I tabel 1 nederst i brevet fremgår en oversigt over den endelige udmel-

ding for de fem berørte uddannelser. 

 

Dimensionering af uddannelser på baggrund af den objektive beregning for dimensionering 

 

På baggrund af den objektive beregning og efter indstilling fra REU dimen-

sioneres følgende to uddannelser med kvote: 

 

 Dyrepasser dimensioneres med en kvote på 133 

 Sikkerhedsvagt dimensioneres med en kvote på 61 

 

Dimensionering af uddannelser, der ikke er omfattet af den objektive beregning for dimen-

sionering 

 

Efter indstilling fra REU dimensionereres følgende uddannelser, der ikke 

ifølge de objektive beregninger står til dimensionering: 

 

 Fitnessinstruktør dimensioneres med en kvote på 50 

 Kosmetiker dimensioneres med en kvote på 107 

 Cykel- og Motorcykelmekaniker dimensioneres med en kvote på 

160 

 

Uddannelser, der skal udbydes med skolepraktik i 2018 (positivlisten) 

 

Med udgangspunkt i REU’s indstillinger videreføres skolepraktik for cykel- 

og motorcykelmekaniker i 2018. Skolepraktik indføres på kosmetiker i 2018. 

Der tilbydes fortsat ikke skolepraktik for uddannelserne til dyrepasser, sik-

kerhedsvagt og fitnessinstruktør. 

 

 
Tabel 1. Dimensionering på grundforløbets 2. del 2018, kvote og skolepraktik 

Uddannelse Dimensionering Kvote Skolepraktik 

Dyrepasser Kvote 133 Nej 

Sikkerhedsvagt Kvote 61 Nej 

Fitnessinstruktør  Kvote 50 Nej 

Kosmetiker Kvote 107 Ja 

Cykel- og motorcykelmekaniker Kvote 160 Ja 
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Med venlig hilsen 
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