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Orientering om aftale om finanslov 2016 – Uddannelsesforbundets 

områder 
Af konsulent Frank Jørgensen 

 

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har d. 19. november 

2015 indgået aftale om finansloven for 2016. Aftalen er karakteriseret ved, at der i forhold til 

regeringens oprindelige finanslovsforslag stort set ikke er ændret på vilkårene for langt de fleste af 

Uddannelsesforbundet områder. Dog med den væsentlige undtagelse, at EUD i 2016 får tilbageført 

midler svarende til de 2 %, der forsvinder med det såkaldte omprioriteringsbidrag. 

 

Af finanslovsaftalen s. 23 fremgår: 

”Aftale om løft af erhvervsuddannelserne i 2016  

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 

er enige om at gennemføre et ekstraordinært løft af erhvervsuddannelserne i 2016 med henblik på 

at understøtte erhvervsskolernes arbejde med at implementere erhvervsuddannelsesreformen. Der 

afsættes derfor en pulje på i alt 150 mio. kr. i 2016 til kvalitetsudvikling på 

erhvervsuddannelserne. Midlerne fordeles efter aktivitet.  

Aftaleparterne noterer sig, at ministeren for børn, undervisning og ligestilling vil følge 

udmøntningen af omprioriteringsbidraget på ungdomsuddannelserne, herunder på skoler uden for 

de større byer og i landdistrikterne. ”  

 

I tillæg er der i budgetreguleringsaftalen af 2. oktober 2015 lagt op til, at der kommer ekstra 

’kvalitetsmidler til EUD’ på 241 mio. kr. i årene 2016-2019. Heraf går 150 mio. kr. til en 

udstyrspulje, der udløses ift. de nye udbud med hhv. 50 mio. kr. i 2016 og 100 mio. kr. i 2017. 

Det er endnu uvist, hvordan de resterende ’kvalitetsmidler’ reelt udmøntes.  

 

Det skal samtidigt bemærkes, at de øvrige erhvervsrettede områder som produktionsskoler og 

AMU ikke friholdes fra omprioriteringsbidrag i 2016. 

 

Det skal desuden fremhæves, at de omfattende besparelser på fjernundervisning og ikke mindst 

ordblindeundervisning af voksne på VUC ikke er kompenseret i finanslovsaftalen. Det er 

ekstraordinært beklageligt, at det er udsatte grupper som f.eks. ordblinde, der rammes i aftalen. 

 

Den endelige udmøntning af FL2016 offentliggøres, når Folketinget har vedtaget FL2016 (ved 3. 

behandling nok medio december). 

 

Se finanslovsaftalen 

Se kommentar 

Se Uddannelsesforbundets orientering om FFL2016 
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Side 2 

 
 

 

Tilgang af elever på de nye grundforløb på erhvervsskolerne 
Af konsulent Sissel Kondrup 

 

Ministeriet for Børn, Undervisning og ligestilling har offentliggjort tal for den samlede tilgang til 

erhvervsuddannelsernes grundforløb og for den nye optagelsesproces som er opstået som følge af 

de nye adgangskrav og optagelsesprøver.  

 

Rapporten viser, at tilgangen til erhvervsuddannelsernes grundforløb er faldet med samlet set 11 

%, men at der er store forskelle mellem de forskellige uddannelsestyper og mellem forskellige 

elevgrupper.  

 

Rapporten indeholder endvidere tal for hvor mange elever, der har været indkaldt til en 

optagelsesprøve, hvor mange af disse der bestod, og hvor mange der efterfølgende er påbegyndt 

en erhvervsuddannelse. 43 procent (1.836 personer) af dem, der var indkaldt til optagelsesprøve 

startede på en erhvervsuddannelse i løbet af august 2015.  

 

Rapporten kan læses her.  
 

 

Opfordring til produktionsskolerne om at være med i en indsat, der giver MUS 
(medarbejderudviklingssamtale) mere værdi på den enkelte arbejdsplads 
Af leder af Uddannelses- og arbejdsmarkedspolitisk enhed Tina Bøgehave Christiansen 
 

Som det fremgår af dette link tilbyder CFU og Moderniseringsstyrelsen et antal arbejdspladser 

målrettede udviklingsforløb for at give MUS værdi. 

 

Tidligere har bl.a. en del erhvervsskoler været med i indsatsen men ingen produktionsskoler. 

Parterne ser gerne, at der også er produktionsskoler, som får glæde af indsatsen. 

 

Derfor opfordrer Kompetencesekretariatet produktionsskolerne til at indsende en ansøgning om at 

være med i indsatsen. 
 
 

Udskydelse af den planlagte arbejdskonference om 10. klasse til tiden 
Af konsulent Frank Jørgensen 

 

Uddannelsesforbundet har sammen med Ungdomsskoleforeningen og Landsforeningen af 10. 

klasses skoler planlagt en arbejdskonference - 10. klasse til tiden – den 26. november i Slagelse 

bl.a. med henblik på at præsentere EVA’s rapport Analyse af effekten af 10. klasse – elever og 

tilbud. Da rapporten imidlertid ikke er klar, og det er uvist, hvornår den kan offentliggøres, er 

denne konference udskudt. 

mailto:sko@uddannelsesforbundet.dk
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF15/Sep/150916%20Tilgang%20og%20data%20for%20optagelsesprocessen%20til%20erhvervsuddannelsernes%20grundforloeb%20i%202015.pdf
mailto:tbc@uddannelsesforbundet.dk
http://www.kompetenceudvikling.dk/nyhedsbrev-deltag-i-ok-parternes-mus-indsats
mailto:frj@uddannelsesforbundet.dk
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Mens EVA’s afrapportering afventes, har de tre organisationer i stedet planlagt en 

arbejdskonference – onsdag d. 13. januar 2016 hos Selandia i Slagelse - under temaet: 

Udskolingen. Grundskolen, 10. klasse og ungdomsuddannelserne. 

 

Se program med tilmeldingsinformation. 

 

 

Udbudsrunden om erhvervsuddannelser og praktikcentre 2017 
Af konsulent Sissel Kondrup 

 

Det nuværende udbud af erhvervsuddannelser og skolepraktik er tilbagekaldt pr. 1.8. 2017. Derfor 

har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling igangsat en udbudsrunde, hvor skolerne kan 

(gen-)ansøge om at: 

 

 Udbyde erhvervsuddannelser 

 Være praktikcenter. 

Se Ministeriets hjemmeside om udbud af EUD her. 

 

Tidsplan for udbudsrunden 

Udbudsrunden for erhvervsuddannelser og praktikcentre følger denne overordnede tidsplan: 

November 2015:  Ministeriet indkalder ansøgninger 

Februar 2016:  Ansøgninger sendes ind til ministeriet, som efterfølgende offentliggør 

ansøgningerne 

April 2016:   Regionerne afgiver deres indstillinger til ministeriet om grundforløb 

Juni 2016:  Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser afgiver 

indstillinger til ministeriet om grundforløb, hovedforløb og praktikcenter 

på baggrund af indstillinger fra de faglige udvalg. 

September 2016:  Ministeriet sender godkendelser og afslag til ansøgerne 

1. januar 2017:  Optagelse.dk åbnes, så kommende elever kan søge om optagelse efter 

den nye fordeling af uddannelserne 

1. august 2017:  Eleverne begynder på uddannelserne.  

 

Kriterier for udbud af erhvervsuddannelser 

Ministeriet vil i vurderingen af ansøgningerne tage afsæt i følgende kriterier:  

 Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer  

 Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov 

 Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til erhvervsudvikling og herunder det 

forventede lokale/regionale praktikpladspotentiale 

 Bidrag til opfyldelse af de fire klare reformmål. 

Se ministeriets brev til skolerne her. 

 

https://uddannelsesforbundet.dk/da-DK/Tillidsrepraesentanter/~/media/Files/Tillidsrepresentanter/TR-posten/Aar%202015/Uge%2048/160113%20Udskoling%20grundskole%2010%20%20klasse%20og%20ungdomsudannelserne.pdf
mailto:sko@uddannelsesforbundet.dk
http://uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Ansvar-og-aktoerer/Udbud-af-erhvervsuddannelser/Udbudsrunde-2017
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF15/Sep/150928_Brev_om_udbudsrunde_2017.pdf
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Tolkning af kriterierne  

REU har afgivet udtalelse til ministeriet om udbygning og konkretiseringer i kriterier og 

retningslinjer for udbudsrunden. Her anbefaler REU blandt andet: 

 

- Tidlig inddragelse af de faglige udvalg, hvor de formulerer mål og strategiplaner i forhold til det 

fremtidige udbud. 

- At ministeriet udarbejder en samlet oversigt over data, der er til rådighed ifm. Udbudsrunden 

- At der sikres sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1.del og 

grundforløbets 2. del.  

I den forbindelse lægger REU vægt på, at udbuddet af grundforløbets 1. del understøtter 25-

pct-målsætningen og dermed er så let tilgængeligt som muligt for de unge, der begynder på en 

erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Samtidig lægger REU vægt på, at 

grundforløbets 1. del ikke bliver en videreførelse af folkeskolen, men repræsenterer et tydeligt 

erhvervsfagligt alternativ til gymnasiet. I forhold til udbuddet af grundforløbets 2. del lægges 

der vægt på, at dette retter sig specifikt mod en bestemt uddannelse og skal forberede eleven 

til grundforløbsprøven og til at kunne leve op til overgangskravene til hovedforløbet. Derfor 

anbefaler REU, at skoler, der godkendes til at udbyde hovedforløb, som udgangspunkt også 

godkendes til at udbyde grundforløbets 2. del; At de faglige udvalg nøje overvejer, hvilke 

muligheder der er for at udbrede godkendelser af udbuddet af grundforløbets 2. del til andre 

skoler end dem, der har godkendelse til at udbyde hovedforløbet og at der ved ansøgning af 

udbud om grundforløbets 2. del uden udbud af hovedforløbet gøres særskilt rede for, hvordan 

skolen kan sikre et tilfredsstillende fagligt niveau, samt hvilke samarbejdsaftaler der foreligger 

med en hovedforløbsskole. 

- Udbuddet af hovedforløb og praktikcenter skal ske under hensyntagen til trin, specialer, 

talentspor, eux, højniveaufag, udstyr og lærerkompetencer. 

Kvalitet i hovedforløbene er betinget af fagligt og økonomisk bæredygtige holdstørrelser for 

skoleopholdene og eux-holdene, de nødvendige forudsætninger med hensyn udstyr og 

lærerkompetencer. Derfor skal skolerne i deres ansøgninger kunne dokumentere, at de kan 

tilbyde alle trin og specialer samt højniveauer og talentspor med den fornødne kvalitet, 

eventuelt i samarbejde med andre skoler. 

 

  

Informationsmøde om tilskud til voksenuddannelsesprojekter i Nordplus Voksen 
Af konsulent Sissel Kondrup 

 

- Arbejder du med undervisning og læring for voksne?  

- Kunne du tænke dig at styrke den internationale dimension i dit arbejde?  

 

Så kan du undersøge dine muligheder for at søge tilskud til projekter igennem Nordplus Voksen. 

 

Den 4. december inviterer Nordplus Voksen til et fælles skandinavisk informationsmøde om 

mulighederne for at søge tilskud til nordiske projekter.  

 

Nordplus Voksen er Nordisk Ministerråds program for nordisk-baltisk samarbejde inden for almen 

og erhvervsrettet voksenuddannelse.  

Der er ca. 8 millioner kroner til rådighed hvert år. 

 

Der ydes tilskud til: 

Forberedende besøg 

Udveksling af kursister 

Udveksling af undervisere 

Netværk og projekter 

mailto:sko@uddannelsesforbundet.dk
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Tid og sted 

4. december 2015 fra kl. 09:30 til 15:30  

Pedagogisk Inspiration Malmö, Rönnbladsgatan 1 B  

 

Mere information og link til tilmelding findes her. 

 

 

Presse  
 

20. november 2015: Arbejderen: Faglig protest mod nye asylstramninger 

19. november 2015: Arbejderen: Vi vil fortsætte dagpengekampen! 

17. november 2015: Ugebrevet A4: Flere daglejere og frie fugle 

14. november 2015: Jydske Vestkysten: Nyt håb om en fusion af produktionsskoler 

 
 

http://ufm.dk/aktuelt/arrangementer/2015/informationsmode-om-tilskud-til-voksenuddannelsesprojekter-i-nordplus-voksen
http://uddannelsesforbundet.dk/Presse/Uddannelsesforbundet%20i%20pressen/2015/201115_Arbejderen%20Faglig%20protest%20mod%20nye%20asylstramninger.aspx
http://uddannelsesforbundet.dk/Presse/Uddannelsesforbundet%20i%20pressen/2015/191115_Arbejderen%20vi%20vil%20fortsatte%20dagpengekampen.aspx
http://uddannelsesforbundet.dk/Presse/Uddannelsesforbundet%20i%20pressen/2015/171115_Ugebrevet%20A4%20flere%20daglejere%20og%20frie%20fugle.aspx
http://uddannelsesforbundet.dk/Presse/Uddannelsesforbundet%20i%20pressen/2015/141115_%20Jydske%20Vestkysten%20Nyt%20haab%20om%20en%20fusion%20af%20produktionsskoler.aspx

