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De nuværende godkendelser til at
udbyde erhvervsuddannelsernes grundog hovedforløb samt godkendelser til at
være praktikcenter har virkning frem til
og med 31. juli 2017
Herefter bortfalder godkendelserne
De nye godkendelser træder i kraft
1. august 2017

Udbudsrunden 2017
Samlet foreløbig tidsplan for udbudsrunden

Oktober
2015

• Ministeriet indkalder udbudsansøgninger fra erhvervsskolerne m.fl. I
brevet anmodes om, at ansøgningerne koordineres med faglige udvalg
og regionerne for så vidt angår grundforløbene. Brevet med denne
anmodning sendes også til både faglige udvalg og regioner

Februar
2016

• Frist for udbudsansøgninger.
• Ministeriet anmoder regionerne om at afgive udtalelse/indstillinger om
skolernes ansøgninger om godkendelse til at udbyde hovedområder
(1. del af grundforløbet) og 2. del af grundforløbet til en eller flere
uddannelser.

April 2016

• Ministeriet anmoder REU om at afgive indstilling om godkendelse til
henholdsvis at udbyde erhvervsuddannelser (1. og 2. del af
grundforløb samt hovedforløb) og varetage opgaver som praktikcenter.
De faglige udvalg o.a. modtager kopi af ministeriets anmodning til
REU.
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September
2016

Septemberdecember
2016

• Ministeriet sender til skoler, praktikcentre m.fl. svar på
udbudsansøgninger

• Ministeriet tilretter de administrative systemer på baggrund
af de nye udbudsgodkendelser

Januar –
marts 2017

• Elever m.fl. ansøger om optagelse på erhvervsuddannelser
• Elever m.fl. ansøger om optagelse på erhvervsuddannelser

August 2017

• Elever begynder på erhvervsuddannelser fordelt efter de nye
udbudsgodkendelser og optages i skolepraktik på praktikcentre
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Kriterier for godkendelse
Ministeriets afgørelser om udbud vil være baseret på en samlet vurdering, hvor
følgende fire overordnede og ligeværdige hensyn lægges til grund for
godkendelse af erhvervsuddannelser og praktikcentre:
 Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer
 Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og
behov
 Sikring af geografisk dækkende udbud under hensyn til erhvervsudviklingen
og herunder det forventede lokale/regionale praktikpladspotentiale
 Bidrage til opfyldelse af de fire klare reformmål
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Hvad kan søges:
GF1 - Et eller Flere at de fire hovedområder
GF2 – Et eller flere af grundforløbenes 2. del
Hovedforløb – Et eller flere hovedforløb
Praktikcenter - Ansøge eller genansøge om praktikcenter, som
udbyder skolepraktik

Hvad skal ikke søges:
Fagretninger
Eux

