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Udmelding af adgangsbegrænsning til skolepraktik for 2015 og til 

erhvervsuddannelsernes grundforløb samt af negativliste for perio-

den 1. januar til 31. juli 2015.  

 

Adgangsbegrænsning til skolepraktik 

I henhold til § 66 b, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendt-

gørelse nr. 439 af 29. april 2013, fastsætter undervisningsministeren, 

hvilke uddannelser der ikke udbydes med skolepraktik. Undervisnings-

ministeren kan tillige fastsætte regler om begrænsning af adgangen til 

skolepraktik inden for de enkelte uddannelser under hensyn til beskæfti-

gelsesmulighederne og til virksomhedernes ansvar for sikring af veksel-

uddannelsesprincippet. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede 

Uddannelser afgiver indstilling herom. 

 

Regler om adgangsbegrænsning til skolepraktik for elever med grundfor-

løb, der påbegyndes før den 1. august 2015 er fastsat i § 39 i bekendtgø-

relse om erhvervsuddannelser, jf. bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2013, 

som ændret ved bekendtgørelse nr. 1455 af 16. december 2013, jf. § 131, 

stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1010 af 22. september 2014 om erhvervsud-

dannelser (hovedbekendtgørelsen). 

§ 39. Hvis det er fastsat, at der er adgangsbegrænsning til skolepraktik, jf. bilag 7 og 
§ 66 b, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, fastsætter ministeriet det antal elever, der i 
et kalenderår kan optages til skolepraktik i den enkelte uddannelse. For den enkelte 
skole fastsættes antallet, så det svarer til skolens andel af alle skolers taxameterudløsen-
de hovedforløbsaktiviteter til skoleundervisning af elever med uddannelsesaftaler inden 
for uddannelsen, som fremgår af årselevindberetningerne fra den senest opgjorte 12-
månedersperiode forud for fastsættelsestidspunktet. Ministeriet fordeler 80 pct. af plad-
serne til anvendelse i årets første tre kvartaler. § 37, stk. 3, sidste pkt., § 37, stk. 5, 1., 2. 
og sidste pkt., og § 37, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse for optagelse til skoleprak-
tik. 
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Stk. 2. De pladser, som ikke er fordelt, jf. stk. 1, stiller ministeriet til rådighed for 
praktikcentrenes anvendelse i fjerde kvartal sammen med de fordelte pladser, som 
skoler og praktikcentre ikke har anvendt i de første tre kvartaler. Praktikcentrene får 
rådighed over pladserne ved ansøgning til ministeriet. 

Stk. 3. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser afgiver indstilling 
om adgangsbegrænsning til skolepraktik. 

Stk. 4. En elev, der er optaget efter lovens § 66 a, stk. 1, 1. pkt., som ophører med at 
være i skolepraktik senest en måned efter påbegyndelsen af undervisningen, jf. lovens § 
66 a, stk. 1., 2. pkt., indgår ikke i opgørelsen over skolens forbrug af pladser. 

 

Som det fremgår, fordeler Undervisningsministeriet 80 % af kvoteplad-

serne på institutioner. De resterende 20 % indgår i en landsdækkende 

pulje for de enkelte uddannelser, som skolerne kan søge i 4. kvartal. 

Den udmeldte kvote for skolepraktikpladser på de enkelte uddannelser i 

2015 er fastsat med udgangspunktet i årselevindberetninger for perioden 

1. oktober 2013 – 30. september 2014.  

Fordelingen fremgår af bilag 1. 

På baggrund af erfaringerne med anvendelse af kvoterne i 2014 og tidli-

gere år vil ministeriet med inddragelse af REU i 1. kvartal 2015 vurdere, 

om der skønnes behov for en omfordeling af kvoter mellem uddannelser 

i løbet af 2015. 

For alle de omfattede uddannelser tilsammen udmeldes i 2015 2.170 

skolepraktikpladser på uddannelser med adgangsbegrænsning til skole-

praktik svarende til den samlede kapacitet i 2014.  

Bemærk, at elever, der ophører med at være i skolepraktik senest en må-

ned efter påbegyndelsen af undervisningen, ikke indgår i skolens forbrug 

af kvotepladser. Her er altså tale om uændret praksis fra sidste år. 

Optag af elever til skolepraktik efter lovens § 66 a, stk. 2, (dvs. elever, der 

uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale, eller som har afsluttet en 

kort uddannelsesaftale, jf. lovens § 48, stk. 1, 3. pkt.) sker som hidtil uden 

for de udmeldte kvoter, jf. § 106, stk. 8, i bekendtgørelse, nr. 834 af 27. 

juni 2013 om erhvervsuddannelser, smh. med § 131, stk. 4 i bekendtgø-

relse nr. 1010 af 22. september 2014 om erhvervsuddannelser. 

Elever, der optages til skolepraktik til efterfølgende trin efter at have 

afsluttet det forudgående trin med skolepraktik og uddannelsesbevis, skal 

bruge en kvoteplads for at blive optaget til dette trin. Dette gælder dog 

ikke, såfremt eleven har brugt en kvoteplads på optagelse til skolepraktik 

på et forudgående trin. En elev vil således kun skulle bruge én kvoteplads 

på at gennemføre alle trin i uddannelsen i skolepraktik.  
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Hvis en skole, som har fået tildelt en kvote, ikke er praktikcenter for 

uddannelsen, skal skolen overdrage kvoten til det praktikcenter, som 

skolen har samarbejdsaftale med, jf. § 66 b, stk. 2. 

Hvis et praktikcenter ikke anvender sin kvote for optag til skolepraktik, 

bør kvoten overdrages til et andet praktikcenter, der opfylder kriteriet for 

udbud af skolepraktik på den pågældende uddannelse. Efter 3. kvartal 

inddrages skolernes uforbrugte kvotepladser, som efterfølgende indgår i 

den landsdækkende pulje. 

Det bemærkes, at enhver grundforløbsskole har ansvar for, at skolens 

elever modtager tilbud om optagelse i skolepraktik mv. i overensstem-

melse med lovens kapitel 7 a og reglerne i hovedbekendtgørelsens kapitel 

16. 

Det bemærkes for god ordens skyld endelig, at en skole ikke må give 

egne elever fortrinsret til optagelse på bekostning af elever fra andre sko-

ler. Skolen skal optage de bedst egnede blandt ansøgerne, jf. § 39, stk. 1, 

jf. § 37, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2013, som ændret ved 

bekendtgørelse nr. 1455 af 16. december 2013, jf. § 131, stk. 4 i bekendt-

gørelse nr. 1010 af 22. september 2014 (hovedbekendtgørelsen). 

Adgangsbegrænsning til uddannelsers grundforløb 

Skolerne kan optage det samme antal elever til grundforløbsundervisning 

uden uddannelsesaftale i de adgangsbegrænsede uddannelser i perioden 

1. januar til 31. juli 2015, som svarer til det antal elever, skolen optog 

uden uddannelsesaftale i samme periode i 2014, hvorved det sikres, at 

skolerne disponerer over et uændret antal pladser. 

Uddannelser uden skolepraktik (Negativliste) 

Den nuværende negativliste videreføres for elever, der afslutter et grund-

forløb, som er påbegyndt før den 1. august 2015, jf. bilag 6 i bek. nr. 834 

af 27. juni 2013, smh. med bek. nr. 1010 af 22. september 2014 (hoved-

bekendtgørelsen). 
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