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Udmelding om dimensionering og positivliste for skolepraktik 

2021 

Børne- undervisningsministeren træffer årligt beslutning om, hvilke er-
hvervsuddannelser der dimensioneres og kvote samt, hvilke uddannelser 
der udbydes med skolepraktik (positivlisten). 
 
Beslutningen træffes efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Er-
hvervsrettede Uddannelser (REU). 
 

Dimensionering fastlægges med udgangspunkt i objektive kriterier, som 

blev besluttet med trepartsaftalen i 2016, og som er fastsat i lov og be-

kendtgørelse om erhvervsuddannelser. I Retningslinjerne for dimensio-

nering og kvoteberegningsmodel kan I læse mere om de objektive krite-

rier, mulige fravigelseskriterier og kvoteberegningsmodellen. 

 

I de næste afsnit ses de uddannelser, der dimensioneres med kvote i 

2021. I forlængelse af denne udmelding vil kvoterne fordelt på institutio-

ner blive sendt i høring i REU. Den endelige institutionsfordeling af 

kvoterne forventes offentliggjort primo juli 2020.  
 
Dimensionering på baggrund af objektive kriterier 

På baggrund af de objektive kriterier dimensioneres følgende to uddan-

nelser med kvote i 2021: 
 

 Lager- og terminaluddannelsen 

 Skov- og naturtekniker 
 
Ingen uddannelser dimensioneres med praktikpladskrav i 2021. 
 
Bilag 1, tabel 1 indeholder en oversigt over dimensionerede erhvervsud-
dannelser på baggrund af objektive kriterier og tilhørende kvoter. 
 
 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/pdf18/apr/180410-retningslinjer-for-dimensionering-og-kvoteberegningsmodel.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/erhverv/pdf18/apr/180410-retningslinjer-for-dimensionering-og-kvoteberegningsmodel.pdf?la=da
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Dimensionering af uddannelser, der ikke er omfattet af de objek-
tive kriterier 
For uddannelser, der ikke er omfattet af de objektive kriterier, dimensio-
neres følgende 20 uddannelser med en kvote i 2021: 

 

 Beklædningshåndværker 

 Bådmekaniker 

 CNC-tekniker  

 Cykel- og motorcykelmekaniker 

 Digital media  

 Dyrepasser 

 Eventkoordinator 

 Film- og tv-produktionsuddannelsen 

 Fitnessuddannelsen 

 Fotograf  

 Frisør  

 Guld- og sølvsmed 

 Kosmetiker 

 Mediegrafiker  

 Møbelsnedker og orgelbygger 

 Skiltetekniker 

 Tandtekniker 

 Teater- event- og av-tekniker 

 Veterinærsygeplejerske  

 Webudvikler  

 
Bilag 1, tabel 2 indeholder en oversigt over dimensionerede uddannel-
serne og tilhørende kvoter. 

 
Uddannelser, der udbydes med skolepraktik i 2021 (positivlisten)  

Den nuværende positivliste over uddannelser, der udbydes med skole-

praktik i 2019, videreføres i 2021. 

 
Der henvises til bilag 1, tabel 3, som viser de uddannelser, der udbydes 
med skolepraktik i 2021. 

 

Hvis I har spørgsmål om dimensioneringen, kan I med fordel gå ind på 

ministeriets hjemmeside under spørgsmål og svar om trepartsaftalen eller 

kontakte fuldmægtig Tinemarie Husted på tinemarie.hu-

sted@stukuvm.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Maria Nørby 

Kontorchef 

Direkte tlf. +45 61 88 47 50 

maria.norby@stukuvm.dk 

https://www.uvm.dk/trepart/trepartsaftale-om-tilstraekkelig-og-kvalificeret-arbejdskraft-og-praktikpladser/spoergsmaal-og-svar-om-trepartsaftalen
mailto:katrine.merlach.lauritzen@stukuvm.dk
mailto:katrine.merlach.lauritzen@stukuvm.dk
mailto:maria.norby@stukuvm.dk
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Bilag 1: Oversigt dimensionering og positivliste 2021 
 

Tabel 1. Dimensionering på grundforløbets 2. del 2021 pba. 

objektive kriterier og kvote 

Uddannelse  Dimensionering Kvote 

Lager- og terminaluddannelsen Kvote 384 

Skov- og naturtekniker Kvote 54 

 

Tabel 2. Dimensionering på grundforløbets 2. del i 

2021 for uddannelser, der ikke omfattes af dimensi-

onering pba. objektive kriterier og kvote 

Uddannelse Kvote 

Beklædningshåndværker 43 

Bådmekaniker 20 

CNC-tekniker  20 

Cykel- og motorcykelmekaniker 122 

Digital media  70 

Dyrepasser 130 

Eventkoordinator 300 

Film- og tv-produktionsuddannelsen 110 

Fitnessuddannelsen 50 

Fotograf  80 

Frisør  425 

Guld- og sølvsmed 40 

Kosmetiker 102 

Mediegrafiker  150 

Møbelsnedker og orgelbygger 150 

Skiltetekniker 100 

Tandtekniker 40 

Teater- event- og av-tekniker 80 

Veterinærsygeplejerske  30 

Webudvikler  205 

 

Tabel 3. Positivlisten for skolepraktik 2021 

Anlægsgartner 

Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger 

Autolakerer 

Automatik- og procesuddannelsen 

Beklædningshåndværker 

Bygningsmaler 

Bygningssnedker 

Bådmekaniker 

CNC-tekniker 

Cykel-og motorcykelmekaniker 
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Data- og kommunikationsuddannelsen 

Detailhandelsuddannelsen med specialer 

Ejendomsservicetekniker 

Elektriker 

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen 

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 

Ernæringsassistent 

Finmekaniker 

Frisør 

Gartner 

Gastronom 

Glarmester 

Gourmetslagter  

Grafisk tekniker 

Handelsuddannelse med specialer 

Industrioperatør 

Industriteknikeruddannelsen 

Karrosseriteknikeruddannelsen 

Kontoruddannelse med specialer 

Kosmetiker 

Køletekniker 

Lager- og terminaluddannelsen 

Lastvognsmekaniker 

Maskinsnedker 

Mediegrafiker 

Murer 

Møbelsnedker og Orgelbygger  

Overfladebehandler 

Personvognsmekaniker 

Plastmager 

Procesoperatør 

Produktions- montageuddannelsen 

Produktør 

Serviceassistent 

Skibsmontør 

Skiltetekniker 

Skov- og naturtekniker 

Smed 

Tagdækker 

Tandklinikassistent 

Tandtekniker 

Teater-, event- og av-tekniker 

Teknisk designer 

Teknisk isolatør 
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Træfagenes byggeuddannelse 

Urmager 

VVS-energi 

Værktøjsuddannelsen 

 


