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Orientering om udskydelse af revurdering af praktikcentre 

 

Undervisningsministeren har besluttet at følge en indstilling fra Rådet for 

de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) om at koordine-

re den planlagte revurdering af praktikcentrenes godkendelser med ud-

budsrunden for erhvervsuddannelserne, så begge opgaver følger den 

plan, som er lagt for udbudsrunden for erhvervsuddannelserne. 

 

Baggrunden for rådets indstilling er, at rådet ønsker at opnå bedst mulig 

sammenhæng mellem godkendelser til at udbyde skolepraktik i praktik-

centre og godkendelser til at udbyde uddannelserne. 

 

Processen for godkendelse af institutioner til at udbyde erhvervsuddan-

nelser er tilrettelagt, så godkendelserne kan få virkning fra den 1. august 

2017. Udbydere af erhvervsuddannelserne m.fl. er orienteret herom med 

ministeriets brev af 1. oktober 2014, sagsnr. 067.76S.541, som kan findes 

på ministeriets hjemmeside: 

 

http://www.uvm.dk/I-fokus/Bedre-og-mere-attraktive-

erhvervsuddannelser/Implementering/Udbud-af-uddannelser 

 

Ministeriet godkendte med breve af 20. august 2013 institutioner for 

erhvervsrettet uddannelse til at oprette praktikcentre. Det fremgik endvi-

dere af brevet, at centrene ville blive evalueret med henblik på tilveje-

bringelse af et grundlag for en revision af godkendelserne med virkning 

fra den 1. september 2015. 

 

Evalueringen fortsætter som planlagt, og der vil blive fulgt op på evalue-

ringsresultaterne som planlagt, dog således at revisionen af godkendel-

serne udskydes og foretages i sammenhæng med den generelle udbuds-
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runde for erhvervsuddannelserne, jf. det ovenfor nævnte brev af 1. okto-

ber 2014. 

 

Skoler og praktikcentre skal også påregne, at der fortsat vil ske en erfa-

ringsopsamling efter evalueringens afslutning med det formål, at der kan 

foreligge et veloplyst grundlag for de kommende beslutninger om god-

kendelse af praktikcentre. 

 

Spørgsmål om evalueringen af praktikcentre samt revurdering af god-

kendelserne kan rettes til undertegnede.  

 

Generelle spørgsmål om udbudsrunden for erhvervsuddannelserne kan 

rettes til chefkonsulent John T. Larsen, direkte tlf. 3392 5148, 

John.Torben.Larsen@uvm.dk. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Gert Nielsen 

Pædagogisk konsulent 

Direkte tlf. 3392 5531 

Gert.Nielsen@uvm.dk 

 

 

Cc: Rådet for de Grundlæggede Erhvervsrettede Uddannelser 

 

 


