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Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse 

Udmelding om dimensionering og positivliste for 2018 

Undervisningsministeren træffer årligt beslutning om, hvilke erhvervsud-
dannelser der dimensioneres (adgangsbegrænses) på grundforløbets 2. 
del og evt. kvote samt hvilke uddannelser, der udbydes med skolepraktik 
(positivlisten). 
 
Beslutningen træffes efter indstilling fra Rådet for Grundlæggende Er-
hvervsuddannelser (REU).  

 

Fra 2018 skal der være objektive og gennemsigtige kriterier for hvilke 

erhvervsuddannelser, der skal dimensioneres hhv. med praktikpladskrav 

(uden kvote) eller med en kvote for optaget af elever på grundforløbets 

2. del. De objektive kriterier for beregning af, hvilke uddannelser der 

dimensioneres og mulige fravigelseskriterier herfra, fremgår af den tek-

nisk arbejdsgruppes afrapportering fra november 2016 samt retningslin-

jerne for dimensionering. Kriterierne er udmøntet i ændringer af lov om 

erhvervsuddannelser, der blev vedtaget den 2. juni 2017. 
 
 
Dimensionering af uddannelser på baggrund af de objektive kriterier 

 
På baggrund af de objektive kriterier dimensioneres 16 uddannelser i 
2018.  
Følgende uddannelser dimensioneres med praktikpladskrav (uden kvote): 
 

 Beklædningshåndværker 

 Dyrepasser 

 Laboratorietandtekniker 

 Skiltetekniker 

 Bygningsmaler 

 Fitnessinstruktør 

 Skov- og naturtekniker  

 Sikkerhedsvagt 

 Kosmetiker  

 Eventkoordinator 
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Følgende uddannelser dimensioneres med kvote: 
 

 Anlægsgartner 

 Ernæringsassistent 

 Cykel- og Motorcykelmekaniker 

 Ejendomsservicetekniker 

 Produktør 

 Tandklinikassistent 
 
 
I bilag 1 tabel 2 fremgår en oversigt over dimensionering p.b.a. objektive 
kriterier og tilhørende kvoter. 
 
 
Dimensionering af uddannelser, der ikke er omfattet af de objektive kriterier for di-
mensionering 
 
Med udgangspunkt i trepartsaftalen og REUs indstillinger er det beslut-
tet, at følgende uddannelser, der ikke er omfattet af den objektive dimen-
sionering, dimensioneres med en kvote i 2018: 
 

 Beslagsmed 

 Bådmekaniker 

 CNC-tekniker 

 Digital media  

 Film- og tv produktionstekniker 

 Fotograf 

 Frisør 

 Frontline pc-supporter  

 Frontline radio/tv-supporter 

 Guld og Sølvsmed 

 Mediegrafiker 

 Metalsmed 

 Teater-, udstillings- og eventtekniker 

 Veterinærsygeplejerske 

 Web-integrator 

 

 
I bilag 1, tabel 2 fremgår en oversigt over uddannelserne og tilhørende 
kvoter. 
 

For uddannelserne frontline pc-supporter og frontline radio/tv-

supporter, vil ministeriet opfordre de faglige udvalg til at indsende an-

søgning om nedlæggelse af uddannelserne. Indtil da udmeldes en kvote 

svarende til kvoten i 2017 for de begge uddannelser.  
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Uddannelser, der skal udbydes med skolepraktik i 2018 (positivlisten)  

 

Med udgangspunkt i REUs indstillinger videreføres positivlisten for 2017 

over uddannelser, der tilbydes med skolepraktik, til 2018. Der tilføres 

skolepraktik for kosmetikeruddannelsen.  

  
Der henvises til tabel 3 i bilag 1, som viser de enkelte uddannelser, der 
udbydes med skolepraktik i 2018. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Maria Nørby 

Kontorchef 

Direkte tlf. +45 33 92 63 73 

maria.norby@stukuvm.dk 

 

 

  

mailto:maria.norby@stukuvm.dk
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Bilag 1: Oversigt over dimensionering og positiv-
liste 2018 
 

Tabel 1. Dimensionering på grundforløbets 2. del 2018 p.b.a ob-
jektive kriterier, og evt. kvote 

Uddannelse Dimensionering Kvote 

Beklædningshåndværker Praktikpladskrav - 

Dyrepasser Praktikpladskrav - 

Laboratorietandtekniker Praktikpladskrav - 

Skiltetekniker Praktikpladskrav - 

Bygningsmaler Praktikpladskrav - 

Fitnessinstruktør  Praktikpladskrav - 

Skov- og naturtekniker  Praktikpladskrav - 

Sikkerhedsvagt Praktikpladskrav - 

Kosmetiker Praktikpladskrav - 

Eventkoordinator  Praktikpladskrav - 

Anlægsgartner Kvote 256 

Ernæringsassistent Kvote 402 

Cykel- og motorcykelmekaniker Kvote 81 

Ejendomsservicetekniker Kvote 221 

Produktør Kvote 90 

Tandklinikassistent  Kvote 447 

 

 

 
Tabel 2. Dimensionering på grundforløbets 2. del i 
2018 for uddannelser, der ikke omfattes af dimensione-
ring p.b.a objektive kriterier, samt kvote 

Uddannelse Kvote 

Beslagsmed 28 

Bådmekaniker 20 

CNC-tekniker 20 

Digital media 70 

Film- og tv-produktionstekniker 110 

Fotograf 100 

Frisør 400  

Frontline pc-supporter 10 

Frontline radio/tv-supporter 10 

Guld- og sølvsmed 30 

Mediegrafiker 187 

Metalsmed 10 

Teater-, udstillings- og eventtekniker 80 

Veterinærsygeplejerske 20 

Web-integrator 232 
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Tabel 3. Positivlisten 2018 

Anlægsgartner 

Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger 

Autolakerer 

Automatik- og procesuddannelsen 

Beklædningshåndværker 

Bygningsmaler 

Bådmekaniker 

CNC-tekniker 

Cykel-og motorcykelmekaniker 

Data- og kommunikationsuddannelsen 

Detailhandelsuddannelsen med specialer 

Detailslagter 

Ejendomsservicetekniker 

Elektriker 

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen 

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 

Ernæringsassistent 

Finmekaniker 

Frisør 

Frontline pc-supporter 

Frontline radio-tv supporter 

Gartner 

Gastronom 

Glarmester 

Grafisk tekniker 

Handelsuddannelse med specialer 

Industrioperatør 

Industriteknikeruddannelsen 

Karrosseriuddannelsen 

Kontoruddannelse med specialer 

Kosmetiker 

Køletekniker 

Laboratorietandtekniker 

Lager- og terminaluddannelsen 

Lastvognsmekaniker 

Maskinsnedker 

Mediegrafiker 

Murer 

Overfladebehandler 

Personvognsmekaniker 

Plastmager 

Procesoperatør 

Produktør 

Serviceassistent 

Skibsmontør 
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Skiltetekniker 

Skov- og naturtekniker 

Smed 

Snedker 

Tagdækker 

Tandklinikassistent 

Teater-, udstillings- og eventtekniker 

Teknisk designer 

Teknisk isolatør 

Træfagenes byggeuddannelse 

Urmager 

VVS-energi 

Værktøjsuddannelsen 

 


