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Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet 
 
 

1. Skal grundforløbsprøven bedømmes efter 7 trins skalaen eller med Bestå-
et/Ikke Bestået? Svar: Grundforløbsprøven bedømmes med afslut-
tende standspunktskarakter efter 7-trinsskalalen og med bestå-
et/ikke-bestået ved prøven. Det fremgår af skabelonen til det 
uddannelsesspecifkke fag. 

2. Skal eleven til grundforløbsprøve, selvom skolen godskriver en 
ung/voksen elev undervisning i det uddannelsesspecifikke fag? Svar: Ifølge 
reglerne om godskrivning i § 59 i bekendtgørelse om erhvervs-
uddannelser (BEU), kan skolen kompetencevurdere en elev på 
grundlag af formelle eller reelle kvalifikationer til at blive fritaget 
for både undervisning og prøve. Det skal fremgå af grundfor-
løbsbeviset, om der er sket godskrivning og på hvilket grundlag.  

3. Hvad betyder ”en uddannelsesaftale slår alt” i Jørgen T Møllers slides 
side 7 fra STIL konferencen, hvor der blev spurgt til elever, der ikke har be-
stået grundforløbsprøven?  Svar: Hvis en elev har en uddannelsesafta-
le, men dumper grundforløbsprøven, kan eleven påbegynde sin 
uddannelsesaftale – og bestå grundforløbsprøven inden skoleun-
dervisningen i hovedforløbet påbegyndes jfr. (BEU) § 22: 
”Grundforløbets 2. del afsluttes med en grundforløbsprøve. Prøven skal være 
bestået, for at eleven kan påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet.”  

4. Vi bliver ved at høre fra forskellig side, at meritbilaget også gælder for unge. 
Er det korrekt, og betyder det, at der via meritbilaget for voksne også er ind-
ført tvangsmerit for unge under 25 år? Skal unge også tvangsafkortes i for-
hold til de standardmeritter, som vi har anført i afsnit 2 og 3 i meritbilagene 
for voksne? Hvis det er tilfældet, hvem (skolen eller udvalget) skal så afgøre, 
hvor meget afkortning der skal ske, når de faglige udvalg alene har anført 
afkortningens længde for voksne? Svar: § 6 i de merkantile bekendtgø-
relser siger, at meritbilaget gælder for alle. Det fremgår dog af 
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meritbilaget, at kriterierne for, om den voksne har to års relevant 
erhvervserfaring, kun gælder for den obligatoriske godskrivning 
af voksnes kompetencer, mens de øvrige kriterier for godskriv-
ning og godskrivningens omfang også kan bruges vejledende 
som en del af grundlaget for individuel godsskrivning for de un-
ge. Dvs. at meritskemaerne kun er obligatoriske for afgørelserne 
vedr. de voksne. Det faglige udvalg skal godkende eller træffe af-
gørelse om individuel godskrivning af praktikuddannelse for bå-
de unge og voksne. Den standardiserede godskrivning for voksne 
følger af reglerne, og skal ikke forelægges udvalget.   

5. Hvis en elev består grundforløbsprøven i det uddannelsesspecifikke fag på 
grundforløbets 2. del i f.eks. Detailhandelsuddannelsen, men f.eks. stadig 
mangler Dansk D, kan grundfaget Dansk så indgå i en uddannelsesaftale, 
selvom grundforløbsprøven er bestået, og det eneste der mangler er Dansk D, 
før skolen kan udstede grundforløbsbevis?  Svar: Se også spørgsmål 2. 
Hvis en virksomhed vil indgå uddannelsesaftale med en elev, 
som skal supplere sin skoleundervisning for at kunne optages til 
skoleundervisning i hovedforløbet, er det en mulighed, som afta-
leparterne kan vælge. Overgangskravene blot være opfyldt før 
skoleundervisningen i hovedforløbet kan begynde. 

6. Er det alle ”gamle regler”, der gælder, for de elever, der skal tilbydes skole-
praktik til sommer efter afsluttet HG/grundforløb? 

a. Skal elever, der til sommer afslutter det 76 ugers grundforløb, tilby-
des skolepraktik og optagelse i skolepraktik på trin 1, Butiksmed-
hjælper/Kontorservice/Kundekontaktcenter, selvom trinnene er ned-
lagt?  Svar: Ja, fordi eleverne vil være begyndt på uddan-
nelsens trin 1 før 1. august, og for disse elever gælder 
indgangsbekendtgørelsen fortsat, jf. § 1, nr. 9 og § 2, stk. 
2, i bekendtgørelse nr. 282 af 23. marts 2015 om ophæ-
velse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med 
gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen ”Bedre 
og mere attraktive erhvervsuddannelser”. 

b. Gælder afskaffelsen af adgangsbegrænsning til skolepraktik også 
for disse elever, der følger gamle regler, så skolerne til sommer kan 
optage et ubegrænset antal elever til skolepraktik inden for kontor-
uddannelse med specialer (hvor der hidtil har været skolepraktik-
kvote)?  Svar: Nej, afskaffelsen af adgangsbegrænsning til 
skolepraktik gælder kun for elever, som begynder grund-
forløbet den 1. august 2015 eller senere. 

c. Er det muligt i skolepraktik at skifte mellem 1911 Generel kon-
toruddannelse og 1912 kontoruddannelse med specialer efter den 1. 
august? Hvis elever pt. er optaget i skolepraktik inden for 1911 
Generel kontoruddannelse, kan skolepraktikeleven så  
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i. sammen med praktikcentret efter 1. august søge 
”uddannelsesskift” til kontoruddannelse med speci-
aler (gamle regler), hvis elevens grundforløbsbevis gi-
ver adgang til begge uddannelser? Svar: Nej, for 
eleven er ikke begyndt på den gamle ud-
dannelse før 1. august 2015. Eleven kan gå 
over på den nye uddannelse, hvis de faglige 
betingelser er opfyldt. 

ii. tage i mod en uddannelsesaftale til kontoruddannel-
se med specialer (gamle regler), hvis elevens grund-
forløbsbevis giver adgang til begge uddannelser, eller 
er eleven nødt til at færdigøre inden for Generel 
kontor? Svar: Nej, for eleven er ikke begyndt 
på den gamle uddannelse før 1. august 
2015. Eleven kan gå over på den nye ud-
dannelse, hvis de faglige betingelser er op-
fyldt.  

7. Hvad ligger der i retskravene i forhold til at færdiggøre uddannelser, der er 
påbegyndt eller påbegyndes før den 1. august 2015. (lovens ikrafttrædelsesbe-
stemmelser) 

a. Elever der har afsluttet deres grundforløb med et grundforløbsbevis 
har typisk fået et bevis, der giver adgang til både flere uddannelser 
og flere trin. Har man ret til at indgå uddannelsesaftale inden for 
alle de uddannelser, specialer og trin, som beviset nævner? Svar: 
De kan afslutte en uddannelse efter den ordning, de er 
startet under, og som deres bevis giver adgang til. Hvis de 
ønsker at overgå til ny ordning, skal de leve op til de nye 
krav. Dvs. at hvis de ønsker at gå over på ny kontor, skal 
deres uddannelse indeholde eux. Skolerne fastsætter i de-
res overgangsbestemmelser, som anføres i skolens lokale 
undervisningsplan. 

i. Hvis man f.eks. har bevis med adgang til både trin 
1 Butiksmedhjælper og til trin 2 Salgsassistent, 
kan man så selv vælge, om man vil indgå uddan-
nelsesaftale inden for Butiksmedhjælper eller inden 
for Salgsassistent? Svar: Ja. 

1. Hvis man har ret til at indgå aftale inden for 
Butiksmedhjælper, har man så også efterfølgende 
ret til at fortsætte på trin 2 Salgsassistent – og 
kan det ske både med uddannelsesaftale og med 
skolepraktik? Svar: Ja. 
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b. Har elever, der har afbrudt/afbryder deres grundforløb efter gamle 
regler uden et grundforløbsbevis, ret til at genoptage det gamle 
grundforløb og dermed også senere indgå uddannelsesaftale 

i. Når de har afbrudt pga. af barsel/sygdom Svar: 
Ja, så er eleven (forhåbentlig) ikke udmeldt, 
men har orlov. 

ii. Når de er udmeldt af skolen på grund af fravær, el-
ler de blot er udeblevet Svar: Nej, så gælder de 
nye regler om optagelse mv. 

iii. Når de er bortvist fra skolen Svar: Nej, så gæl-
der de nye regler om optagelse mv. 

c. Elever, der har fået et grundforløbsbevis til Handelsuddannelsen, 
mangler nogle gange kun f.eks. et enkelt grundfagsniveau for også at 
opfylde adgangskravene til kontoruddannelse med specialer. Det er 
irrelevant, hvis suppleringen først finder sted efter 1. august. Før 
denne dato er der ingen ændringer. 

i. Har disse elever mulighed for at indgå en uddannel-
sesaftale ad praktikindgangsvejen inden for kontor-
uddannelse med specialer efter gamle regler – efter 
den 1. august, fordi de egentlig har været i gang med 
både handelsuddannelsen og kontoruddannelsen, 
mens de var optaget på grundforløbet, men alene af-
sluttede grundforløbet til Handel? Svar: Elever, 
som har afsluttet grundforløbet til handels-
uddannelsen før den 1. august, kan fortsæt-
te i denne uddannelses hovedforløb både 
før og efter 1. august 2015. Hvis der er ind-
gået uddannelsesaftale før 1. august 2015, 
kan eleven afslutte hovedforløbet i den af-
talte uddannelse; hvis det er kontoruddan-
nelsen, har praktikvirksomheden pligt til at 
tåle, at eleven supplerer med de manglende 
fag før skoleundervisningen i hovedforlø-
bet. Uddannelsesaftalen kan i givet fald for-
længes efter regler i erhvervsuddannelseslo-
vens § 58.  

d. Har man ret til at modtage tilbud om skolepraktik, hvis man ufor-
skyldt mister en uddannelsesaftale, som er påbegyndt efter gamle 
regler - efter den 1. august? Svar: Ja. 

e. Har elever med et grundforløbsbevis også mulighed for at bruge PiU 
ordningen efter 1. august til at færdiggøre efter gamle regler? Svar: 
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PIU-ordningen, som er fastsat i lovens § 5 c, stk. 2 (dog § 
5, stk. 5 i den tidligere lov for elever efter gammel ord-
ning) er ikke ændret, hvorfor elever kan færdiggøre ud-
dannelsen efter de gamle regler.  

f. Har man stadig ”påbegyndt” kontoruddannelsen, hvis man har få-
et et HG bevis til både Detail, Handel og Kontor og man i første 
omgang har brugt HG beviset til at gennemføre hovedforløbet inden 
for f.eks. Detail Svar: Hvis man har gennemført et hoved-
forløb og har en afsluttet erhvervsuddannelse, så er man 
ikke længere i kategorien ”påbegyndt”, der kan benytte 
overgangsbestemmelserne, så man kan afslutte efter 
gammel ordning.  

i. Kan man efter den 1. august benytte det samme 
HG bevis til at indgå uddannelsesaftale inden for 
en af de andre uddannelser på HG beviset, f.eks. 
Kontor?  Svar: Man kan kun afslutte en ud-
dannelse, som grundforløbsbeviset giver 
adgang til. Om tilfælde, hvor der er indgået 
uddannelsesaftale før 1. august, se dog 
ovenfor. 

ii. Kan man efter den 1. august benytte det samme 
HG bevis til at indgå aftale inden for et af de andre 
specialer inden for samme uddannelse? Svar: Nej, 
hvis man f.eks. er færdiguddannet advokat-
sekretær og ønsker at blive lægesekretær 
fortsætter man ikke sin uddannelse. Derfor 
skal man ansøge om optagelse på den nye 
uddannelse, og man skal derfor opfylde de 
nye krav om uddannelsesspecifikt fag samt 
eux. 

8. På kontoruddannelsen med obligatorisk eux skal de 8 grundfag på GF1 og 
GF2 lede op til det studiekompetencegivende år og dermed indgå i EUX-
forløbet. Vi er tidligere blevet lovet en afklaring på, hvorvidt de 8 C- niveau-
er på GF1 og 2 indgår i det studiekompetencegivende forløb for voksne, der 
indplaceres i EUV 1, eller hvorvidt EUV 1 elever selv skal supplere sig 
forinden de starter på det studiekompetencegivende år på 40 uger? Svar: 
Det studiekompetencegivende forløb indeholder de samme fag 
og niveauer for unge som for voksne. Det betyder, at alle elever 
skal have opnået 8 fag på C-niveau forud for optagelsen til det 
studiekompetencegivende forløb. Euv1-elever skal derfor supple-
re sig forud for optagelsen på uddannelsen i de nødvendige fag. 
Erhvervsuddannelsesreformen indeholder, at eleverne kan opnå 
refusion for aflagt deltagerbetaling til undervisning, der er nød-
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vendig for at opfylde adgangskravene til hovedforløbet til et eux-
forløb. Opkvalificeringen kan enten ske som eud-enkeltfag efter 
lov om åben uddannelse eller som hf-enkeltfag på VUC. En 
euv1-elev kan få udgiften refunderet. Hjemlen til refusion af del-
tagerbetaling for eud-enkeltfag er tilvejebragt for eud-enkeltfag i 
§ 11 i bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet vok-
sen- og efteruddannelse.   

 
 
Anja Otterstrøm 
Lokal tlf.: 25736 
EUD-kontoret 

 


