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Justering i regler om opfyldelse af adgangskrav til erhvervsuddannelser

Optagelse til erhvervsuddannelserne
Ansøgere, der ikke opfylder kravet om et karaktergennemsnit på mindst
02 i dansk og matematik ved 9. eller 10. klasseprøver eller har et tilsvarende, dokumenteret resultat ved en tilsvarende prøve, kan optages, hvis
den ansøgte skole ud fra en helhedsvurdering på baggrund af en centralt
stillet prøve og en samtale med ansøgeren vurderer, at denne kan gennemføre en erhvervsuddannelse.
Ansøgere, som UU har vurderet ikke-uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse, kan optages, hvis den ansøgte skole på baggrund af en samtale med ansøgeren vurderer, at denne kan gennemføre en erhvervsuddannelse (revurdering af uddannelsesparatheden). Hvis ansøgeren heller
ikke opfylder karakterkravene, træder helhedsvurderingen i stedet for
denne samtale.
Adgangskrav til eud – opfyldelse af karakterkrav om 02 i dansk og
matematik
Karakterkravet om 02 i dansk og matematik er opfyldt, hvis eleven i 9.
eller 10. klasseprøven har opnået:
 En gennemsnitskarakter på mindst 02 i de skriftlige og den
mundtlige prøve i dansk og
 En gennemsnitskarakter på mindst 02 i de skriftlige delprøver i
matematik.
Karaktererne i henholdsvis dansk og matematik kan anvendes således, at:
 Resultaterne fra afgangsprøven i fx dansk i 9. klasse og resultatet
afgangsprøven i matematik i 10. klasse eller omvendt kan lægges
til grund for ansøgningen til erhvervsuddannelserne. Bemærk:
 Eleven kan ikke mikse karaktererne fra delprøverne i dansk og matematik for henholdsvis 9. og 10. klasse

8. juni 2017
Sags nr.:17/07895



Elever som ikke har gennemført én eller flere delprøver i henholdsvis dansk
og matematik opfylder ikke karakterkravet.

De nærmere regler er fastsat i §§ 5 – 5b i lov om erhvervsuddannelser og
i §§ 51 – 55 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.
Andre adgangsgivende forhold
Alle prøver i dansk og matematik, - som af Undervisnings- eller Uddannelsesministeriet er indplaceret på niveau G eller højere.
Andre til 9. eller 10. klasseprøverne, svarende prøver i dansk og matematik som fx:
 Dansk: Forberedende Voksenundervisning (FVU) trin 4,
Danskuddannelse 3, Dansk som andetsprog på almen voksenuddannelse (AVU) og Studieprøven, jf. bekendtgørelse nr. 88 af 24.
januar 2012 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og bekendtgørelse nr. 376 af 4. april 2014 om
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
 Matematik: FVU trin 2
Der skal være opnået beståkarakter i prøverne.
Realkompetencebevis indeholdende dansk og matematik på niveau G
eller højere.
Bemærk: adgangskravet på 02 i dansk og matematik opfyldes også, hvis ansøgeren
gennem anden undervisning frem mod folkeskolens 9. –klasseprøver, kan dokumentere tilsvarende faglige kvalifikationer, forudsat at en afsluttende prøve ikke har været
en mulighed.
Særligt om elever som ikke har gået i grundskole/10. klasse eller
gennemført ovenstående tilsvarende prøver i Danmark
Kravet om ”et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve” kan opfyldes ved udenlandske uddannelseskvalifikationer. Udenlandske uddannelseskvalifikationers sammenlignelighed med danske foretages af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Udenlandske kvalifikationer vil sjældent
omfatte faget dansk, og derfor skal begrebet ”tilsvarende” forstås som
kvalifikationer i modersmålsfaget.
Hvorvidt den pågældende elev kan optages på den ønskede uddannelse,
vil afhænge af skolens vurdering af, om eleven mestrer undervisningssproget tilstrækkeligt godt til at udlændingen vil kunne få det nødvendige
udbytte af undervisningen og af, om faget dansk er obligatorisk i den
pågældende uddannelse. Vurderingen skal også omfatte om udlændingen
vil kunne følge undervisningen og nå målene i med de forudsætninger,
som udlændingen har herfor.
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Revurdering af uddannelsesparathed
Revurderingen af ikke-uddannelsesparate ansøgere til erhvervsuddannelserne finder sted i forbindelse med optagelsesprøverne til erhvervsuddannelserne i juni/juli.
Følgende scenarier kan føre til revurdering og optagelse:
 Ansøgeren er vurderet ikke-uddannelsesparat og opfylder ikke
karakterkravet:
Skolen træffer afgørelse om optagelse ud fra en helhedsvurdering på baggrund af en centralt stillet prøve og en samtale med ansøgeren
 Ansøgeren er vurderet ikke-uddannelsesparat og opfylder karakterkravet:
Skolen træffer afgørelse om optagelse på baggrund af en
samtale med ansøgeren
Optagelsesprøven
Den skriftlige prøve har en varighed på to timer og bedømmes bestået/ikke bestået. Den efterfølgende samtale skal afdække ansøgerens faglige potentialer. Samtalen bør som minimum afdække følgende forhold
om ansøgeren:







Motivation for at gennemføre uddannelsen og lyst til læring
Generel viden om de krav og forventninger, der er knyttet til at
gennemføre en erhvervsuddannelse
Selvstændighed og ansvarlighed, herunder om eleven kan tage
initiativ til at løse opgaver
Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær
Samarbejdsevner
Respekt, herunder at udvise forståels for andre mennesker

På baggrund af en helhedsvurdering af resultatet ved prøven og samtalen
træffer skolen en afgørelse af om ansøgeren kan optages.
Ansøgeren kan kun i særlige tilfælde optages på en erhvervsuddannelse
uden at have bestået prøven.
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