
 

Afdeling for Ungdoms- og 

Voksenuddannelser 

 

Frederiksholms Kanal 26 

1220 København K 

Tlf. 3392 5000 

Fax 3392 5302 

E-mail uvm@uvm.dk 

www.uvm.dk 

CVR nr. 20-45-30-44 

 

 

 

  

 
 
Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med 
henblik optagelse ved erhvervsuddannelser 
  
Indholdsfortegnelse 
1 Indledning ................................................................................................. 3 

1.1 Resumé ............................................................................................... 3 

1.2 Baggrund ............................................................................................ 3 

1.3 Regelgrundlag .................................................................................... 4 

2 Forsøg med sommerkurser ..................................................................... 5 

2.1 Forsøgets omfang ............................................................................. 5 

2.2 Målgruppe .......................................................................................... 5 

2.3 Optagelse på sommerkurser ............................................................ 5 

2.3.1 Ansøgning og fordeling ........................................................... 5 

2.3.2 Tidsrammer for kursusafvikling ............................................. 6 

2.3.3 Aflysning .................................................................................... 7 

2.4 Indhold og organisering af sommerkurserne................................ 7 

2.4.1 Mål for kurserne ....................................................................... 7 

2.4.2 Tilrettelæggelse .......................................................................... 8 

2.4.3 Kriterier for gennemførelse .................................................... 8 

2.5 Tilskud m.v. ....................................................................................... 8 

2.6 Evaluering .......................................................................................... 8 

3 Oprettelse af sommerkurser ................................................................. 10 

3.1 Ansøgning ........................................................................................ 10 

3.1.1 Forslag til tilrettelæggelse og indhold af sommerkurser ... 10 

3.1.2 Fastlæggelse af antal pladser ................................................. 10 

3.1.3 Kriterier for udvælgelse af kommuner til forsøget ............ 10 



  2 

 

3.2 Rapportering .................................................................................... 11 

3.3 Kvalitetssikring og ændringer i forhold til godkendelse ........... 11 

4 Procedure for godkendelse af udbud .................................................. 12 

4.1 Tidsplan ............................................................................................ 12 

4.2 Ansøgningsfrist ............................................................................... 12 

4.3 Ministeriets behandling af ansøgninger ....................................... 12 

4.4 Orienteringsmøde og spørgsmål .................................................. 12 

 
 
 
 
 
 



  3 

 

1 Indledning 

1.1 Resumé 
Fra august 2015 skal ansøgere til erhvervsuddannelsernes grundforløb, 
som ikke har en uddannelsesaftale, mindst have opnået 2,0 i henholdsvis 
dansk og matematik ved 9. eller 10. klasseprøver eller et tilsvarende resul-
tat ved en tilsvarende prøve.  
 
De elever, som ikke opfylder dette krav, og som heller ikke består opta-
gelsesprøven på erhvervsskolen, vil som et forsøg blive tilbudt optagel-
ses, som  gøres betinget af, at de gennemfører et sommerkursus og derefter 
består en faglig optagelsesprøve i dansk og matematik. 
 
Som led i forsøget er det hensigten, at sommerkurser skal udbydes af 15 
kommuner. Undervisningsministeriet indkalder derfor ansøgninger fra 
kommuner, som ønsker at oprette sådanne sommerkurser for en toårig 
periode.  
 
Målet er, at der oprettes 800 pladser fordelt på 15 kommuner. Ministeriet 
kan yde tilskud på 5.600 kr. pr. oprettet plads.  
 

1.2 Baggrund 
Med Lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændring af lov om erhvervsuddan-
nelser m.fl.. er indført bestemmelser om, at ansøgere til erhvervsuddan-
nelsernes grundforløb, som ikke har en uddannelsesaftale, skal have op-
nået mindst 2,0 i henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10. klasse-
prøver eller et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve. Denne be-
stemmelse har virkning fra 1. august 2015.  
 
En ansøger, som ikke har opnået 2,0 i dansk og matematik, kan dog op-
tages, hvis den ansøgte skole ud fra en helhedsvurdering på baggrund af 
en centralt stillet prøve og en samtale med ansøgeren vurderer, at ansø-
geren kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Ansøgere, som ikke har 
opnået 2,0 i dansk og matematik vil derfor blive tilbudt en prøve i dansk 
og matematik på erhvervsskolen.  
 
Undervisningsministeren har fået bemyndigelse til at iværksætte forsøg, 
hvor skolerne kan tilbyde ansøgerne betinget optagelse under forudsæt-
ning af, at de deltager i et sommerkursus og herefter består prøven. Mål-
gruppen for dette forsøg er ansøgere, der søger optagelse på grundforlø-
bet senest i august måned året efter, at de har afsluttet 9. eller 10. klasse.  
 
Med forsøget får ansøgere, som efter erhvervsskolens vurdering er tæt på 
at have forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse og er 
motiverede for at tilegne sig de nødvendige kvalifikationer, mulighed for 
gennem et sommerkursus at tilegne sig forudsætninger svarende til et 
karakterniveau på 2,0 i henholdsvis dansk og matematik inden uddannel-
sesstart. Efter gennemført sommerkursus går eleverne op til optagelses-



  4 

 

prøven igen, og såfremt eleven består, optages eleven på grundforløbets 
1. del. 
 
Det er hensigten, at ordningen med sommerkurser etableres som en for-
søgsordning over to år i 15 udvalgte kommuner.  
 

1.3 Regelgrundlag 
Regelgrundlaget for forsøgsordningen med sommerkurser er Bekendtgø-
relse nr. 1192 af 12. november 2014 om forsøg med betinget optagelse 
på erhvervsuddannelser (i det følgende kaldet ”bekendtgørelsen”). 
 
Bekendtgørelsen kan findes i Retsinformation, 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165813 
http:///  
 
I det følgende gives retningslinjer for udbud af sommerkurser. Såfremt 
der måtte være uoverensstemmelse mellem de her anførte retningslinjer 
og regelgrundlaget, har regelgrundlaget forrang. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165813
http://
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2 Forsøg med sommerkurser 

2.1 Forsøgets omfang  
Det er hensigten, at ordningen med sommerkurser etableres som en for-
søgsordning for 2016 og 2017 i 15 udvalgte kommuner.  Der sigtes mod 
et maksimalt optag på landsplan på 800 pladser i hvert af de to år.  
 

2.2 Målgruppe 
Forsøget omfatter ansøgere uden uddannelsesaftale, som  

a. søger om optagelse på en erhvervsskole til påbegyndelse af 

grundforløbets 1. del i august måned, senest året efter, at de har 

opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven eller har af-

sluttet undervisningen i 10. klasse, men som  

b. ikke opfylder kravet om et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i 

henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10. klasses prøver 

eller dokumentation for et tilsvarende resultat ved en tilsvarende 

prøve.  
 
Ansøgere med bopæl i en forsøgskommune har fortrinsret til pladser på 
denne kommunes sommerkurser. Såfremt der er færre ansøgere end op-
rettede pladser, skal kommunen optage evt. ansøgere fra andre kommu-
ner, indtil antallet af pladser er fyldt op. 
 

2.3 Optagelse på sommerkurser 

2.3.1 Ansøgning og fordeling 
Ansøgning om optagelse rettes af ansøgeren til Ungdommens Uddannel-
sesvejledning for bopælskommunen. For ansøgere uden bopæl i Dan-
mark er det UU for den kommune, hvor skolen er beliggende, som har 
den rolle, som bopælskommunens UU normalt har. Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning udvælger de ansøgere, der efter et skøn vurderes at 
have størst sandsynlighed for - efter sommerkurset - at kunne gennemfø-
re den fornyede optagelsesprøve. Skønnet udøves på baggrund af er-
hvervsskolernes begrundede afgørelser om at tilbyde betinget optagelse. 
 
Optagelsen gennemføres således:  

1) Ansøgning 

Erhvervsskolen giver meddelelse til ansøgerne og til UU om betinget 

optagelse. Ansøgerne giver UU besked, om at de ønsker optagelse på 

et sommerkursus.  

2) Første fordelingsrunde (ansøgere fra forsøgskommuner) 

UU for hver af de deltagende forsøgskommuner foretager en priori-

tering og tildeling af pladser til ansøgere med bopæl i forsøgskom-

munen. Hvis antallet er mindre end et fastsat minimum (jf afsnit 

2.3.3), spørger UU kommunen, om kurset udbydes eller aflyses. Her-

efter giver UU meddelelse til ansøgere, kommuner og erhvervsskoler 
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om, hvilke ansøgere, der kan optages på sommerkurser i deres bo-

pælskommune. 

3) Anden fordelingsrunde (alle ansøgere í målgruppen uden sommer-

kursusplads) 

Kommunerne meddeler antal ubesatte pladser til Undervisningsmini-

steriet, der offentliggør tallene samme dag på sin hjemmeside. Afvi-

ste ansøgere (hvad enten de har bopæl i eller uden for en forsøgs-

kommune) meddeler UU for deres bopælskommune ønske om opta-

gelse på ledig plads på en forsøgskommunes sommerkursus. Ansø-

gernes UU videregiver ønsket om optagelse til UU for den relevante 

forsøgskommune. UU for forsøgskommunen foretager fordeling af 

de til rådighed værende pladser, og giver meddelelse om optagelse til 

ansøger, erhvervsskole og udbudskommune. Meddelelse om afvis-

ning gives til ansøger, ansøgerens UU og erhvervsskolen  
 
Tabel 1 nedenfor viser frister i optagelsesprocessen, set fra ansøgernes 
side. 
 
Tabel 1. Tidsfrister for optagelse på sommerkurser, ser fra ansøgers side 

 Frister 

2015 2016 

Erhvervsskole giver meddelelse til ansøgerne 
og til UU om betinget optagelse 

9. juli 8. juli 

Ansøger meddeler ønske om deltagelse i 
sommerkursus til UU 

13. juli 
kl. 16 

11. juli 
kl. 16 

Første fordeling: UU giver meddelelse til an-
søgere, forsøgskommuner og erhvervsskoler 
om, hvilke ansøgere, der kan optages på 
sommerkursus i egen kommune 

14. juli 12. juli 

Kommuner meddeler antal ubesatte pladser 
til Undervisningsministeriet, der offentliggør 
tallene samme dag 

15. juli 13. juli 

Afviste ansøgere meddeler UU ønske om 
optagelse på anden kommunes sommerkursus 

16. juli  
kl. 16. 

14. juli 
 kl 16 

Ansøgers UU meddeler oplysning om ønske 
om optagelse til UU for kommuner med 
overskydende pladser  

17. juli 15. juli 

Anden fordeling: UU for forsøgskommune 
giver meddelelse om optagelse til ansøger, 
erhvervsskole og udbudskommune. Medde-
lelse om afvisning gives til ansøger og er-
hvervsskole. 

17. juli 15. juli 

Ansøgere retter henvendelse til erhvervsskole 
for at deltage i ny optagelsesprøve 

7. august 5. august 

 

2.3.2 Tidsrammer for kursusafvikling 
Tabel 2 nedenfor viser relevante tidsfrister set fra kommunens side.  
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Tabel 2. Tidsfrister for kommuner 

 Frister 

2015 2016 

UU giver meddelelse til forsøgskommunen, 
hvis ansøgertallet er mindre end det fastsatte 
minimum 

Inden  
14. juli 

Inden  
12. juli 

Kommune meddeler, om kurset udbydes Straks Straks 

Første fordeling: UU giver meddelelse til 
ansøgere, forsøgskommuner og erhvervssko-
ler om, hvilke ansøgere, der kan optages på 
sommerkursus i egen kommune 

14. juli 12. juli 

Kommuner meddeler antal ubesatte pladser 
til Undervisningsministeriet, der offentliggør 
tallene samme dag 

15. juli 13. juli 

UU for udbudskommune giver meddelelse 
om optagelse til ansøger, erhvervsskole og 
udbudskommune. Meddelelse om afvisning 
gives til ansøger og erhvervsskole 

17. juli 15. juli 

Sommerkurser er gennemført 7. august 5. august 

Ansøgere retter henvendelse til erhvervsskole 
for at deltage i ny optagelsesprøve 

7. august 5. august 

Kommuner indrapporterer antal gennemførte 
forløb, kvalitetsrapport og evaluering 

4.  
september 

2.  
september 

 
Det fremgår bl.a. af tabellen, at der vil være knap tre uger fra optagelses-
processen er afsluttet til eleverne skal kunne meddele erhvervsskolen, at 
de har gennemført sommerkurset.  
 

2.3.3 Aflysning 
Kommunen har mulighed for at aflyse et planlagt sommerkursus, hvis 
det efter første fordelingsrunde viser sig, at der er færre elever fra egen 
kommune end det minimum, som kommunen har angivet i forbindelse 
med godkendelsen af sommerkurset, jf. afsnit 3.1. 
 
Såfremt der ikke er nogen elever til et kursus efter anden fordelingsrun-
de, aflyses kurset. 
 

2.4 Indhold og organisering af sommerkurserne 

2.4.1 Mål for kurserne 
Målet for sommerkurserne er at sætte eleverne i stand til at bestå opta-
gelsesprøven til erhvervsuddannelserne. 
 
Optagelsesprøven gennemføres i regi af den erhvervsskole, som eleven 
har søgt optagelse på. Optagelsesprøven består af en faglig test i hen-
holdsvis dansk og matematik, som undervisningsministeriet stiller til 
rådighed for institutionerne. Prøverne er skriftlige og har en varighed på 
to timer og bedømmes bestået/ikke bestået. Den faglige test i dansk og 
matematik er på niveau med kravene til at opnå karakteren 2,0 i hen-
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holdsvis dansk og matematik i folkeskolens afgangsprøve, men vil være 
tonet i en erhvervsfaglig retning, dvs. at testen i dansk vil have et er-
hvervsrettet perspektiv i stedet for at være rettet mod fx sprog og littera-
tur som i folkeskolens afgangsprøve. 
 

2.4.2 Tilrettelæggelse 
Det er op til forsøgskommunerne at tilrettelægge et kursusforløb over 2-
3 uger, som kan føre eleverne frem til at bestå optagelsesprøven. Det 
planlagte kursusforløb og underviserne kvalifikationer skal beskrives i 
ansøgningen om godkendelse af sommerkurser (jf. afsnit 3.1.1)  
 
Ved tilrettelæggelsen skal haves for øje, at eleverne kun skal til optagel-
sesprøve i det/de fag, som de ikke har opnået 2,0 i. Dette betyder dog 
ikke, at sommerkurserne skal planlægges med separate aktiviteter i de to 
fag. Kommunerne kan fx tilrettelægge kurserne med integreret undervis-
ning, som fx værkstedsorienteret undervisning, således at eleverne samti-
digt kan opnå de nødvendige forudsætninger for at bestå optagelsesprø-
ven i såvel dansk som matematik. Kommunerne har således ret til at 
forudsætte, at alle elever deltager i alle kursusaktiviteter, uanset hvilke fag 
eleverne skal til prøve i. 
 

2.4.3 Kriterier for gennemførelse 
Det er en forudsætning for at komme til en fornyet optagelsesprøve på 
erhvervsskolen under forsøgsordningen, at ansøgeren har gennemført 
sommerkurset. Kommunen skal derfor fastsætte betingelser for, at kurset 
kan anses for gennemført. 
 
Undervisningsministeriet skal godkende disse betingelser ved godkendel-
se af udbuddet af sommerkurser.  
 
Kommunen skal udstede et bevis for gennemførelse, som eleven kan 
bruge som dokumentation over for erhvervsskolen. 
 

2.5 Tilskud m.v. 
Undervisningsministeriet yder et tilskud på 5.600 kr. for hver sommer-
kursusplads, som kommunen tildeles ved godkendelse af ansøgningen.  
 
Tilskuddet bortfalder, hvis kurset aflyses, men tilskuddet er uafhængigt af 
det faktiske optag, elevernes gennemførelse af kurset og deres resultater 
ved den efterfølgende prøve ved erhvervsskolen. 
 

2.6 Evaluering 
Der er tale om et forsøg over 2 år, og der skal ske midtvejsevaluering og 
en efterfølgende evaluering som grundlag for stillingtagen til, om ordnin-
gen skal fortsætte. 
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I forbindelse med den planlagte midtvejsevaluering vil der bl.a. indgå en 
opgørelse over, hvor mange elever, der benytter tilbuddene i de enkelte 
kommuner. 
Af hensyn til evalueringen vil Undervisningsministerriet vurdere i for-
hold til en række succeskriterier/kvalitetsmål og effektmål, bl.a. 

 Andelen af de unge, der ikke har bestået adgangsprøven, som 

påbegynder kurset 

 Antal og andel af elever, som gennemfører kurset 

 Antal og andel af elever, som efterfølgende består optagelsesprø-

ven til erhvervsuddannelserne 

 Antal og andel af eleverne, som efterfølgende påbegynder en er-

hvervsuddannelse 
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3 Oprettelse af sommerkurser 
Kommuner, der er interesserede i at deltage i forsøget med sommerkur-
ser, ansøger Undervisningsministeriet om godkendelse af udbud af 
sommerkurser og om tilskud her til. Ansøgningen gælder for sommer-
kurser 2015 og 2016. 
 

3.1 Ansøgning 
I ansøgningen skal kommune redegøre for 

 Kommunens forslag til tilrettelæggelse og indhold af sommerkurset 

 Kommunens forslag til største og mindste antal deltagere 
 

3.1.1 Forslag til tilrettelæggelse og indhold af sommerkur-
ser 

Kommunen udarbejder et forslag til, hvordan man vil tilrettelægge som-
merkuret. Herunder en overordnet beskrivelse af: 

 Kursets/kursernes sammensætning, fx vægtning af fag eller fagom-

råder, der giver kompetence til at bestå adgangsprøven, herunder 

indholdsmæssig bredde, set i forhold til målgruppens behov for kva-

lificering. 

 Pædagogiske forhold, kvalifikationskrav til underviserne,  

 Uddannelsesstedet(er) og det undervisningsmiljø, der etableres. 

 

Endvidere skal kommunen redegøre for evt. faglig relation til - og sam-

arbejde med erhvervsskoler.  
 

3.1.2 Fastlæggelse af antal pladser 
Kommunen foretager (evt. i samarbejde med UU) en vurdering af, hvor 
mange elever, som det vil være relevant at tilbyde plads på sommerkur-
sus, og redegøre for disse overvejelser i ansøgningen.  
 
Kommunen angiver herefter i sin ansøgning 

 et maksimum for det antal elever, man vil tilbyde sommerkurser. 

 et minimum for tildelte pladser, under hvilket, kommunen ikke vil 

indgå i forsøget og oprette sommerkurset.  

 et evt. minimum for antal elever fra egen kommune, under hvilket 

kommunen ikke ønsker at gennemføre et oprettet sommerkursus (jf. 

afsnit 2.3.3) 
 

3.1.3 Kriterier for udvælgelse af kommuner til forsøget 
Ministeriet foretager for det første en faglig vurdering af forslaget. Kan 
tilrettelæggelsen godkendes, vurderes behovet for pladser i den pågæl-
dende kommune.  
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Blandt de godkendte forslag udvælger ministeriet 15 kommuner og fore-
tager en fordeling af pladser for hvert af de to år til de udvalgte kommu-
ner inden for deres opgivne maksimum og minimum for antal godkendte 
pladser.  Midtvejsevalueringen kan give anledning til ændringer i antallet 
af pladser for 2016. 
 
Ministeriet vil ved udvælgelse og tildeling af plader lægge vægt på følgen-
de:  

 Behovet for pladser i de enkelte kommuner 

 En geografisk spredning af hensyn til ansøgere og erhvervsskoler 

 Et vist volumen hensyn til kvalitet og økonomi i de enkelte udbud 

 Kursets sammensætning, fx vægtning af fag eller fagområder, der 

giver kompetence til at bestå adgangsprøven, herunder tilstrækkelig 

indholdsmæssig bredde, der tilgodeser målgruppens behov for kvali-

ficering.  

 Pædagogiske forhold, herunder det undervisningsmiljø, der etableres. 

 Faglig relation til - og samarbejde med erhvervsskoler. 

 En vis spredning i pædagogisk tilrettelæggelse, således at de indhø-

stede erfaringer kan danne grundlag for rammer for en eventuel 

permanet ordning 
 

3.2 Rapportering 
De enkelte kommuner skal opgøre antallet af gennemførte forløb og 
meddele dette til Undervisningsministeriet. Kommunen giver oplysning 
til elevernes UU om, hvorvidt eleven har hhv. påbegyndt og gennemført 
sommerkurset. 
 
Den kommunale revision skal påse, at kommunen har anvendt midlerne 
i overensstemmelse med de kommunale regler og forudsætningerne for 
tilskuddet. 
 

3.3 Kvalitetssikring og ændringer i forhold til godken-
delse 

Kommunen skal redegøre for, hvordan man vil foretage intern evalue-
ring og hvordan denne vil blive inddraget i planlægningen af sommerkur-
set i 2016. 
 
Kommunen skal forlægge grundlægende eller principielle ændringer, man 
ønsker at foretage på grundlag af evalueringen eller andre forhold, for 
ministeriet til godkendelse. 



  12 

 

4 Procedure for godkendelse af udbud 
Ministeriet vil behandle ansøgningerne om godkendelse af udbud af 
kombineret ungdomsuddannelse efter nedenstående procedure. 

4.1 Tidsplan 
 
Tidsplan for godkendelse af udbud af kombineret ungdomsuddannelse 

Orienterings- og spørgemøde 16. januar 2015 

Ansøgningsfrist 2. februar 2015 

Meddelelse af godkendelser, senest 2. marts 2015 

 

4.2 Ansøgningsfrist 
Ansøgninger skal være indgivet med e-mail til Undervisningsministeriet, 
Kontoret for Vejledning og Overgange, 2. februar 2015 kl. 12.00. 
(uvavej@uvm.dk) 
 

4.3 Ministeriets behandling af ansøgninger 
Ansøgninger om godkendelse af sommerkurser skal udformes i overens-
stemmelse med vedlagte skabelon.  
 
Ved behandling af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på de forhold, 
der er beskrevet i afsnit 3.1.3  
 
Ministeriet kan indkalde supplerende oplysninger eller foreslå forbedrin-
ger til ansøgningerne. 
 

4.4 Orienteringsmøde og spørgsmål 
Der vil blive afholdt et orienteringsmøde med mulighed for besvarelse af 
spørgsmål  
   
 Fredag den 16. januar 2015 kl. 10.00 i København 
 
Der kan løbende indsendes spørgsmål ved e-mail til uvavej@uvm.dk. 
Spørgsmål vil blive besvaret hurtigst muligt. Svaret vil blive sendt direkte 
til spørgeren og lagt på ministeriets hjemmeside. 
 
 

mailto:uvavej@uvm.dk

