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Orientering om overgangsprincipper i forbindelse med vedtagne 

ændringer på eux-området 

Som styrelsen tidligere har orienteret om, er der siden 2016 kommet en 

række ændringer på eux-området, der vedrører struktur og indhold. Dels 

er der kommet ændrede regler for tildeling af studiekompetence i mer-

kantile eux-forløb, nyt erhvervsområde m.v., dels er der kommet nye 

almindelige gymnasiale læreplaner, og de særlige gymnasiale læreplaner til 

brug for eux-forløb er blevet justeret. Vi ønsker med denne orientering 

at skabe klarhed om ændringerne og om de overgangsprincipper, der 

gælder for eux-elever i den forbindelse.  

 

Der er således behov for at sondre mellem henholdsvis de strukturelle 

ændringer (se afsnit 1) og læreplansvalget (se afsnit 2).  

 
1) De strukturelle ændringer  

De strukturelle ændringer følger dels af lov nr. 1746 af 27. december 2016 

om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og 

almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet 

uddannelse og forskellige andre love, dels af lov nr. 142 af 28. februar 2018 

om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse 

med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Lovene er udmøntet i bekendtgørelse 

nr. 286 af 18. april 2018 om erhvervsuddannelser samt i uddannelsesbe-

kendtgørelsen for den enkelte erhvervsuddannelse. 

 

Ændringerne er følgende: 

 

1) Eksamen skifter navn til erhvervsfaglig studentereksamen (ikrafttræ-

den 1. august 2017). 

2) Beviset for eux 1. del i merkantile eux-forløb tildeler begrænset stu-

diekompetence (ikrafttræden 1. august 2017). 

3) Indførelse af et erhvervsområde, der afsluttes med et erhvervsområ-

deprojekt (herefter EOP), i stedet for større skriftlig opgave (herefter 

SSO) og eksamensprojektet (herefter EP) (ikrafttræden 1. august 2018). 
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4) Eleverne skal til obligatorisk skriftlig prøve i dansk A (ikrafttræden 1. 

august 2018). 

5) Indførelse af en timepulje på 80 timer (ikrafttræden 1. august 2018). 

6) Indførelse af begreberne undervisningstid og fordybelsestid (ikrafttræ-

den 1. august 2018). 

7) Indførelse af krav til fremadrettet evaluering i de gymnasiale fag 

(ikrafttræden 1. august 2018). 

8) Indførelse af krav til anvendelse af en studieplan for undervisningen i 

de gymnasiale fag m.v. (ikrafttræden 1. august 2018). 

 

Links til de relevante love og bekendtgørelser 

 

Link til lov nr. 1746 af 27. december 2016 

 

Link til lov nr. 142 af 28. februar 2018 

 

Link til lovbekendtgørelse nr. 1086 af 30. august 2018 

(sammenskrivning af den oprindelige eux-lov med efterfølgende ændringslove)  

 

Link til bekendtgørelse nr. 286 af 18. april 2018 om erhvervsuddannelser  

 

Link til samlet oversigt over uddannelsesbekendtgørelser 2018 

 

Hvilke elever er omfattet af de strukturelle ændringer? 

 

Der tages udgangspunkt i, hvornår en given elev har påbegyndt sit er-

hvervsuddannelsesforløb. Dvs. dét tidspunkt, hvor den undervisning på 

skolen, som eleven har ret til som led i sit forløb, er startet – uanset om 

eleven er optaget via grundforløbets 1. del (GF1), via grundforløbets 2. 

del (GF2) eller direkte på det studiekompetencegivende forløb for mer-

kantile eux-elever, henholdsvis hovedforløbet for tekniske eux-elever 

(kun EUV1-elever).  

 

Elever, der har påbegyndt deres erhvervsuddannelsesforløb inden den 1. 

august 2017, er ikke omfattet af de i nr. 1-8 nævnte strukturelle ændrin-

ger. Elever, der har påbegyndt forløbet fra og med den 1. august 2017, 

men inden den 1. august 2018, er omfattet af nr. 1 og 2, mens elever, der 

har påbegyndt forløbet fra og med den 1. august 2018, er fuldt ud omfat-

tet (nr. 1-8). 

 

Nedenstående oversigt viser sammenhængen mellem elevens starttids-

punkt, indgang til uddannelsesstart og tilhørende strukturelle ændringer, 

jf. ovenstående nr. 1-8: 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186016
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198644
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202894
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200597
https://uvm.dk/erhvervsuddannelser/nyheder-lovgivning-og-reform/uddannelsesbekendtgoerelser
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Starttidspunkt: Fra og med 1. august 2015 Fra og med 1. august 2017 Fra og med 1. august 2018 

Indgang til eux-forløb 
via: 

Ikke omfattet af nr. 1-8 Delvis omfattet (nr. 1-2) Fuldt omfattet af nr. 1-8 

GF1 som første skole-

kontakt 
Generel studiekompetence for eux 1. 

del + SSO/EP 
 

Begrænset studiekompetence for eux 1. del 

+ ny titel for fuld eux + SSO/EP 
 

Begrænset studiekompetence for eux 1. 

del + ny titel for fuld eux + EOP  

GF2 som første skole-

kontakt 
Generel studiekompetence for eux 1. 

del + SSO/EP 
 

Begrænset studiekompetence for eux 1. del 

+ ny titel for fuld eux + SSO/EP 
 

Begrænset studiekompetence for eux 1. 

del + EOP  

Studiekompetence-
givende forløb (mer-
kantil eux) eller hoved-
forløb (teknisk eux) 
som første skolekontakt 
(EUV1) 

Generel studiekompetence for eux 1. 
del + SSO/EP  
 

Begrænset studiekompetence for eux 1. del 
+ ny titel for fuld eux + SSO/EP 
 

Begrænset studiekompetence for eux 1. 
del + EOP  

 

 

 
2) Nye gymnasiale læreplaner i eux-forløb, herunder nye sær-

lige gymnasiale læreplaner til brug for eux-forløb (2018) 

Som opfølgning på gymnasiereformen er der i 2017 kommet nye lære-

planer i alle gymnasiale fag efter lovgivningen om de gymnasiale uddan-

nelser.  

 

I 2018 er der desuden foretaget justeringer i de særlige gymnasiale fag 

m.v. til brug for eux-forløb efter eux-lovgivningen. Indholdet er justeret, 

og fagrækken er delvist ændret.  

 

Hvilke elever er omfattet af læreplansændringerne? 

 

For det første er det vigtigt at holde sig for øje, hvorvidt der er tale om et 

fag hentet fra lovgivningen om de gymnasiale uddannelser (type I) eller 

fra rækken af særlige gymnasiale fag til brug i eux-forløb efter eux-

lovgivningen (type II), da reglerne for brug af læreplaner er forskellige 

for de to typer fag. 

 

Dernæst tages udgangspunkt i, hvornår en given elev har påbegyndt sit 

uddannelsesspecifikke forløb – dvs. dét tidspunkt, hvor undervisningen 

på GF2 er startet, eller undtagelsesvis det tidspunkt, hvor undervisningen 

på det studiekompetencegivende forløb for merkantile eux-elever, hen-

holdsvis hovedforløbet for tekniske eux-elever, er startet for elever, der 

ikke har haft GF1 og GF2 (kun EUV1-elever).  

 

 

 



 4 

Type I: Læreplaner til fag, som er hentet fra lovgivningen om de gymnasiale uddan-

nelser  

 

Hvis eleven har påbegyndt undervisningen i sit uddannelsesspecifikke 

forløb før den 1. august 2017, er eleven ikke omfattet af ændringerne, og 

undervisningen skal derfor følge de gymnasiale læreplaner fra 2013. 

 Hvis eleven derimod har påbegyndt undervisningen i sit uddannelses-

specifikke forløb den 1. august 2017 eller senere, er eleven omfattet, og 

undervisningen skal derfor følge de nye 2017-læreplaner.  

 

Type II: Læreplaner til fag, som indgår i rækken af særlige gymnasiale fag til brug 

for eux-forløb efter eux-lovgivningen 

 

Hvis eleven har påbegyndt undervisningen i sit uddannelsesspecifikke 

forløb før den 1. august 2018, er eleven ikke omfattet af ændringerne, og 

undervisningen skal derfor følge de særlige læreplaner fra 2015. 

 Hvis eleven derimod har påbegyndt undervisningen i sit uddannelses-

specifikke forløb den 1. august 2018 eller senere, er eleven omfattet, og 

undervisningen skal derfor følge de nye særlige 2018-læreplaner.  

 

Vi henviser til de to vedlagte oversigter over de enkelte fag, som både 

omhandler type I- og II-læreplaner.  

 

Fag med centralt stillet prøve- eller projektoplæg (type I og type II) 

For fag med centralt stillet prøve- eller projektoplæg gælder dog, at un-

dervisningen kun skal følge de nye læreplaner, hvis faget afsluttes i en 

eksamenstermin, hvor det nye prøve- eller projektoplæg foreligger. Hvis 

faget afsluttes i en eksamenstermin, hvor det nye prøve- eller projektop-

læg endnu ikke foreligger, undervises efter den gamle læreplan.  

 

Med venlig hilsen 
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