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Signe Tychsen Philip
Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Baggrund

•Erhvervsuddannelserne skal yde et væsentligt  
bidrag til at opfylde virksomhedernes 
kompetencebehov i fremtiden 

• …..og sikre unge og voksne et godt arbejdsliv. 
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Udfordring nr. 1:
De unges søgemønster

Side 3Kilde: Undervisningsministeriets databank

Udfordring nr. 2:
Elevernes alder

Side 4
Kilde: Undervisningsministeriets databank



Udfordring nr. 3
Attraktivitet og faglighed
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Kilde: Undervisningsministeriets databank

Udfordring nr. 4
Kompleksitet
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Udfordring nr. 5
Opfølgning
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Eud’s ændrede rolle

•Erhvervsuddannelserne for dem, der kan og vil

•Øget fokus på kerneydelsen: undervisning

•Ungdomsuddannelse – ikke forberedelse til én

•Øget fokus på faglige niveauer, talentspor mv. 

•Forskellige tilbud: de helt unge, de unge og de 
voksne
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4 klare mål 

1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte 
efter 9. eller 10. klasse

2.Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse

3.Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, 
så de bliver så dygtige, de kan.

4.Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal 
styrkes
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Udfordring nr. 1: De unges valg

Reformen:

• Et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø
• Grundforløb 1, fagretninger og kvalificering af 
valg

• Bedre videreuddannelsesmuligheder
• Styrket uddannelsesgaranti
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Udfordring nr. 2: Alder

Reformen:

• Ny attraktiv vej fra ufaglært til faglært for voksne 
på 25 år og derover (euv)

• De (ikke helt) unge skal vælge uddannelse ved 
start på 2. del af grundforløb

• Begrænsning i antallet af omvalg hvis ikke 
praktikplads
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Udfordring nr. 3: Attraktivitet 
og faglighed

Reformen:

• Klare adgangskrav, overgangskrav og 
grundforløbsprøve

• Mere og bedre undervisning, herunder 
kompetenceløft

• Højere niveauer, talentspor, eux mv. 
• Flere timer
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Udfordring nr. 4: Kompleksitet 
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Reformen:

4 hovedområder i stedet for 12 fællesindgange 
Grundforløb i to dele – et-årigt for de helt unge

Ny grundmodel for eud

Udfordring nr. 5: Opfølgning

Reformen:

1. Kvalitetstilsyn

2.Læringskonsulenter

3.Ændrede krav til handlingsplaner

4.Opfølgning på klare mål

5. Årlig statusredegørelse
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Slide 15

Foreløbig tidsplan for implementering af eud-
reformen - hovedpunkter

maj jun jul aug sep okt nov dec
2015
jan

feb mar apr maj jun

106 nye Uddannelsesbekendtgørelser
Fremsættelse

Vedt. af 3
lovforslag

Udvikling af nye erhvervsuddannelsesforløb

Erhvervsskolerne udvikler
fagretninger & nye undervisningsforløbErhvervsskoler

Forslag til overgangskrav
fra GF til HF samt valg af eux

Midler udmøntes

Dialog med sektor

• Informationsindsats/Nyhedsbrev
FUFU

Information og it-udvikling

• Optagelsesprøver 1. prøvesæt
Etablering af opg. 

kommission & censorkorps

• Bedre videre uddannelsesmuligheder Adgangsbetingelser/sidestilling af fag

• KUU Optagelse

Forslag til nye hovedforløb inkl. eux, 
talentspor, euv mvFaglige udvalg

Undervisningsministeriet

SIP1

• Rammer for fag & indhold GF1 & GF2

Dialog med FU

Udbudsplacering

• Rammer for hovedforløb

Udvikling og afklaring Udv. af mål 3 og 4

BekendtgørelseUdbudsområder offentliggøres

Dialog med FU

• Vejledning

• Klare Mål

Kompetence- og kvalitetsudvikling
Ansættelses-
procedure

Ansættelser træder i kraft• Læringskonsulenter

Kortlægning

Ændringer træder i kraft

Udvikling inkl. adgangskrav & eux

• Kompetenceløft

EUD reformen

• Hjemmeside

• Elever, national kampagne
Kampagne

Ny vejledningslov & -bekendtgørelse

Vejledning, kombineret ungdomsuddannelse mv

Kvalitetssikring, rettevejledning mv

Kampagne

Lancering

Baseline mål 1 og 2

• Skoleudvikling i praksis
SIP2Dialog med sektor

Lovarbejde

Hovedbek. (nye gf, euv mv.)
Bek. om overgangskrav og eux
Bek. om erhvervs- og grundfag

• It-udvikling

Bemærk: GF = Grundforløb; HF = hovedforløb; FU = faglige udvalg; SIP = Skoleudvikling  i praksis, LUP=Ledelsesudvikling i praksis; KUU = Kombineret ungdomsuddannelse

Yderligere information 

1. Implementeringsplan på http://www.uvm.dk/I-
fokus/Bedre-og-mere-attraktive-
erhvervsuddannelser/Implementering

2.Nyhedsbrev

3.Praktikerkonferencer

4.Orientering på uvm.dk og ug.dk om de nye eud
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