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Anmodning om regionsrådenes indstillinger om ansøgninger om
udbud af erhvervsuddannelsernes grundforløb
1. Indkaldelse af indstillinger
Ministeriet gennemfører en udbudsrunde, hvor erhvervsskoler m.fl. skal
(gen-)ansøge om at blive godkendt til at udbyde en eller flere af de i alt
105 erhvervsuddannelser eller til at være praktikcenter inden for en eller
flere af de i alt 57 uddannelser, der udbydes med skolepraktik.
Udbudsrunden gennemføres i perioden fra 9. december 2015 til udgangen af september 2016, hvor ansøgerne vil modtage svar fra ministeriet.
Godkendelserne får virkning 1. august 2017.
Status på udbudsrunden er, at ansøgningsfristen for erhvervsskoler og
andre ansøgere udløb den 14. marts. Tabellen nedenfor viser en oversigt
over modtagne ansøgninger.
Tabel 1: Antal ansøgninger og ansøgere
GrundforGrundforløb 1
løb 2
Antal an149
1.054
søgninger
Antal an85
100
søgere

Hovedforløb
742

Praktikcenter
451

93

49

Med brevet her sendes ansøgninger om godkendelse til at udbyde henholdsvis grundforløbenes 1. del og 2. del i høring hos regionsrådene, jf. §
34b i Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse med henblik på
afgivelse af indstilling om hver enkelt ansøgning.
Regionsrådenes svarfrist er den 20. maj 2016.
Parallelt afgiver REU indstillinger om grund- og hovedforløb samt praktikcenter, jf. afsnit 8.
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Ministeriet har løbende orienteret regionsrådene om udbudsrunden med
kopi af udsendte breve til ansøgerne. Desuden har ministeriet informeret
om udbudsrunden på ministeriets hjemmeside
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Ansvar-ogaktoerer/Udbud-af-erhvervsuddannelser/Udbudsrunde-2017
Ministeriet gør opmærksom på, at vi ikke har modtaget ansøgninger om
at udbyde grundforløbets 2. del i uddannelserne til grafisk tekniker og
modelsnedker. Ministeriet vil tage kontakt til aktørerne på området. Ministeriet vil kontakte regionsrådene, hvis der bliver grundlag for at afgive
indstillinger for de to uddannelsers vedkommende.
2. Uddannelsesadministration
Ansøgerne har indsendt udbudsansøgningerne om grundforløbets 1. og
2. del med brug af Uddannelsesadministration, som er et af ministeriets
it-systemer. Regionsrådene kan se de indsendte ansøgninger i Uddannelsesadministration, hvor regionsrådene også skal afgive sine indstillinger
sammen med begrundelser for negative indstillinger samt eventuelle andre bemærkninger til ansøgningerne. Hvert regionsråd har fået tilsendt
brugernavn og password med mail til de kontaktpersoner, som fremgår
af afsnit 6, og systemet er åbnet i dag for adgang for regionsrådene.
Ministeriet er gennem dialog med regionsrådenes forvaltninger i dag
blevet opmærksom på, at svartiderne i Uddannelsesadministration er
meget lange og dele af systemet har i praksis ikke kunnet tilgås.
Ministeriet beklager denne situation og forsøger derfor med stor intensitet at gøre regionsrådenes adgang til ansøgningerne mere brugervenlig.
Ministeriet vil sende ny information herom til regionsrådene senest den
4. april.
Regionsrådene har også adgang til at se ansøgninger om hovedforløb og
praktikcenter til orientering. Regionsrådene skal dog ikke afgive indstillinger om disse ansøgninger. Ministeriet skal bemærke, at der ikke er
indsendt ansøgninger om at udbyde følgende hovedforløb: Grafisk tekniker, modelsnedker, oliefyrstekniker og støberitekniker.
Spørgsmål om Uddannelsesadministration kan rettes til fuldmægtig Tinemarie Husted (Tinemarie.Husted@stukuvm.dk), tlf. 33 92 51 70, eller
fuldmægtig Gitte Kildegaard Venning
(Gitte.Kildegaard.Venning@stukuvm.dk), tlf. 33 92 52 15.
3. Supplerende datamateriale
Som et led i udbudsrunden er der udarbejdet supplerende datamateriale,
der kan indgå i regionsrådenes arbejde med at afgive indstillinger om
ansøgningerne. Datamaterialet findes på ministeriets hjemmeside om
udbudsrunden (brug link ovenfor) samt på den side på Uddannelsesin2

formation, hvor der er information om udbudsrunden. Denne side tilgås
via dette link: http://www.udbud.uddannelsesadministration.dk/. Klik
herefter på ”Udbudsgodkendelser” under hovedpunktet ”Udbud”, klik
herefter på ”Søg/administrer” i den turkise bjælke, klik herefter på ”Udbudsrunde information” i kolonnen til venstre.
Spørgsmål til datamaterialet kan rettes til specialkonsulent Maria Rye
Dahl (Maria.Rye.Dahl@stukuvm.dk), tlf. 33 92 54 13.
4. Ministeriets kriterier for vurdering af ansøgninger
Regionsrådenes opmærksom henledes på, at ministeriet har informeret
ansøgere om, at vi vil lægge følgende sæt af indbyrdes forbundne kriterier til grund for vurderingen af ansøgningerne:
 Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til erhvervsudvikling og herunder det forventede lokale/regionale praktikpladspotentiale.
 Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer.
 Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov.
 Bidrag til opfyldelse af de fire klare reformmål:
 Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller
10. klasse.
 Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
 Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så
dygtige, de kan.
 Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.
Kriterierne er uddybet i ministeriets brev af 9. december 2015, afsnit 3,
”Kriterier for vurdering af ansøgninger om udbud af uddannelser”. Brevet kan ses på ministeriet hjemmeside, jf. ovenfor.
5. Geografisk placering af grundforløb 1 og 2
For at skabe større gennemsigtighed i udbudsbilledet efter ansøgningsrunden er gennemført, har ministeriet bedt institutionerne om at tilkendegive i ansøgningerne, på hvilke(n) afdeling(er) institutionen forventer
at placere udbuddet, hvis institutionen godkendes.
Regionsrådenes opmærksomhed henledes på, at regionsrådenes indstilling om udbud af grundforløbenes 1. og 2. del afgives på institutionens
hovedadresse med mulighed for at udtale sig om på afdelingsniveau.
Regionsrådenes opmærksomhed henledes endvidere på, at det er den
geografiske placering af institutionens hovedadresse, som afgør, hvilket
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regionsråd der er indstillingsberettiget. Der er enkelte eksempler på, at en
institution har hovedadresse i én region og har afdeling(er) i en anden
region. Ministeriet vil her for god ordens skyld gøre opmærksom på, at
den region, hvor afdelingerne er placeret, ikke skal afgive indstilling om
udbudsplaceringen. Denne indstilling af skal afgives af det regionsråd,
hvor institutionen har hovedadresse.
Generelle spørgsmål om udbudsrunden kan rettes til chefkonsulent John
Torben Larsen (John.Torben.Larsen@stukuvm.dk), tlf. 33 92 54 18.
6. Regioners kontaktpersoner
Ministeriet har gennem Danske Regioner modtaget følgende kontaktperson fra hver region, da vi gerne vil kunne kommunikere hurtigt og smidigt om spørgsmål af fælles interesse på tværs af regionsrådene.
Region

Navn

E-mail

Telefon 1

Telefon 2

Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

Kirsten M Danielsen
Lotte Sivertsen
Morten Hvideland-Olsen
Henning Tjørnelund

kdan0023@regionh.dk
lsie@regionsjaelland.dk
mho@rsyd.dk
henning.tjoernelund@ru.rm.dk
l.wagner@rn.dk

51 19 94 67
2927 1918
7663 1042
78 41 11 06

38 66 56 84

Louise Wagner

2920 1042

22 56 57 15

Hvis regionsrådet ønsker ændringer eller tilføjelser til listen, er regionsrådet velkomment til at kontakte Tinemarie Husted.
8. Indstillinger fra REU
Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) skal
efter § 18 i Lov om Erhvervsuddannelser afgive indstilling om hver enkelt ansøgning om grundforløb 1, grundforløb 2, hovedforløb og praktikcenter. Danske Regioner indstiller et medlem af rådet.
Ministeriet har til regionsrådendes orientering vedlagt kopi af brevet om
indkaldelse af indstillinger fra REU.
9. Spørgsmål og svar
STUK vil løbende vurdere, om de stillede spørgsmål fra regionrådene og
REU kan have generel interesse, og i givet fald vil svarene i en generaliseret form blive kommunikeret ud på vores hjemmeside om udbudsrunde 2017.
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Med venlig hilsen

John Torben Larsen
Chefkonsulent
EUD-kontoret
Direkte tlf +45 33 92 54 18
john.torben.larsen@stukuvm.dk

Bilag: Kopi af ministeriets brev til REU
Kopi af brevet er sendt til:
Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser
Faglige udvalg
Ansøgere om erhvervsuddannelser og praktikcenter
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