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Orientering om adgangsbegrænsning til visse erhvervsuddannelser 

og til skolepraktik i 2014 

 
I henhold til § 9 i lov om erhvervsuddannelser kan børne- og under-
visningsministeren under hensyn til beskæftigelsesmulighederne fastsætte 
regler om begrænsningen af adgangen til skoleundervisning inden for de 
enkelte uddannelser for elever uden uddannelsesaftale. Rådet for de 
Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser afgiver indstilling herom. 
 
I henhold til § 66 b, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser fastsætter bør-
ne- og undervisningsministeren, hvilke uddannelser, der ikke skal udby-
des med skolepraktik. Der kan tillige fastsættes regler om begrænsning af 
adgangen til skolepraktik inden for de enkelte uddannelser under hensyn 
til beskæftigelsesmulighederne og virksomhedernes ansvar for sikring af 
vekseluddannelsesprincippet. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsret-
tede Uddannelser afgiver indstilling herom.  
 
Det fremgår endvidere af §§ 37 og 39 i bekendtgørelse om erhvervsud-
dannelser, at hvis det er fastsat, at der er adgangsbegrænsning til uddan-
nelser eller til skolepraktik, fastsættes det antal elever, som den enkelte 
skole kan optage til uddannelserne eller til skolepraktik som en procent-
del af udvalgte uddannelsesaftaler registreret ved skolen i det kalenderår, 
der ligger 2 år forud for det år, hvori elever skal optages. Det fremgår 
videre, at Ministeriet for Børn og Undervisning i juni måned udmelder 
begrænsning og beregningsgrundlag gældende for det kommende kalen-
derår. 
Ministeriet for Børn og Undervisning kan imidlertid, på baggrund af 
drøftelser, som ministeriet har indledt med Rådet for de grundlæggende 
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se, at beslutningerne først vil foreligge på et senere tidspunkt, og derfor 
ikke kan meldes ud i denne måned.   
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