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  Til alle udbydere af gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser 

   

   

   

 

Forsøg med udstrakt varighed af erhvervsuddannelser og gymnasi-

ale uddannelser for unge, som er anbragt uden for hjemmet 

Fra den 1. august 2022 har udbydere af erhvervsuddannelser og gymnasi-

ale uddannelser som led i et forsøg mulighed for at udstrække varigheden 

af ungdomsuddannelse for unge, som er anbragt uden for hjemmet. 

 

Forsøget gennemføres som led i udmøntning af Aftale om at styrke under-

visningen for anbragte og udsatte børn og unge, som regeringen, Enhedslisten, 

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Det Konservative 

Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Frie Grønne og Kristen-

demokraterne indgik den 16. marts 2022. 

 

Institutionerne får med forsøget mulighed for efter en individuel vurde-

ring at udstrække varigheden af grundforløbets 2. del i erhvervsuddan-

nelserne med op til 10 uger, og varigheden af gymnasiale uddannelser 

med op til et skoleår. 

 

Forsøget gennemføres i perioden 1. august 2022 – 31. juli 2025. 

 

Det er frivilligt for såvel institutionerne, som elever og lærlinge, at del-

tage i forsøget. Institutioner, der deltager i forsøget, bedes indsende til-

sagn herom til eudforsoeg@stukuvm.dk, hvoraf det skal fremgå, hvem 

der er kontaktperson for forsøget inkl. kontaktoplysninger. 

 

Regler om forsøget er fastsat i bekendtgørelse nr. 1075 af 29. juni 2022 

om forsøg med udstrakt varighed af erhvervsuddannelser og gymnasiale 

uddannelser for unge, som er anbragt uden for hjemmet:  

 

Bekendtgørelse om forsøg med udstrakt varighed af erhvervsuddannelser 

og gymnasiale uddannelser for unge, som er anbragt uden for hjemmet 

(retsinformation.dk) 
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Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udarbejdet vedlagte 

vejledning om regler og rammer for forsøget. 

 

Evaluering af forsøget 

STUK vil i forsøgsperioden løbende følge aktiviteten i forsøget med ud-

strakt varighed af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser for 

unge, som er anbragt uden for hjemmet. Institutioner, der gør brug af 

forsøgsordningen, skal derfor årligt udfylde og indsende et nøgletals-

skema, hvori elevaktiviteten skal opgøres. Institutionerne skal indsende 

nøgletalsskemaer på følgende tidspunkter:  

 30. november 2023 

 30. november 2024 

 31. juli 2025 

 

Ved forsøgets udløb i 2025 vil STUK desuden gennemføre en kvalitativ 

evaluering af forsøget for at afdække erfaringerne hermed. STUK vil ud-

arbejde skabeloner, som institutionerne skal anvende ved evalueringen. 

 

Spørgsmål om forsøg med udstrakt varighed af gymnasiale uddannelser 

kan rettes til stuk.gk@stukuvm.dk.  

 

Spørgsmål om forsøg med udstrakt varighed af erhvervsuddannelser kan 

rettes til fuldmægtig Louise Alnøe, tlf. 20 58 77 30 eller e-mail louise.al-

noee@stukuvm.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Louise Alnøe 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 20 58 77 30 

louise.alnoee@stukuvm.dk 
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