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Indledning 
 

I denne vejledning redegøres for regler om rammer for forsøg for perioden 2022 til 

2025 med udstrakt varighed af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser for 

unge, som er anbragt uden for hjemmet. 

 

Formålet er at forbedre muligheden for, at elever og lærlinge, der efter lov om social ser-

vice er anbragt uden for hjemmet, kan gennemføre deres ungdomsuddannelse, når de på 

grund af eksempelvis psykiske og sociale problemer forventes at have vanskeligt ved at 

gennemføre en ungdomsuddannelse med samme tidsmæssige længde som andre unge. 
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1. Baggrund 
 

Regeringen har den 16. marts 2022 indgået en politisk aftale med Enhedslisten, Radikale 

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Li-

beral Alliance, Dansk Folkeparti, Frie Grønne og Kristendemokraterne om at styrke un-

dervisningen for anbragte og udsatte børn og unge. Som en del af aftalen indføres en 

forsøgsordning, der giver mulighed for, at uddannelsesinstitutioner kan tilbyde anbragte 

unge et forlænget uddannelsesforløb på hhv. gymnasiale uddannelser og erhvervsuddan-

nelser, hvis der vurderes at være et behov herfor, og såfremt det ikke indebærer ufor-

holdsmæssigt store meromkostninger for den enkelte institution. Elever og lærlinge får 

hermed mere tid til at gennemføre uddannelsen, uden der ændres på det normerede 

timeantal på uddannelsen. 

 

Som led i udmøntningen af initiativ om forsøg med forlængede uddannelsesforløb for 

anbragte unge på ungdomsuddannelser er der i medfør af § 4, stk. 1, og § 68 i lov om er-

hvervsuddannelser samt § 69, stk. 1, i lov om de gymnasiale uddannelser udstedt en be-

kendtgørelse om forsøget: Bekendtgørelse nr. 1075 af 29. juni 2022 om forsøg med ud-

strakt varighed af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser for unge, som er an-

bragt uden for hjemmet. 

 

2. Formålet med forsøget 
 

Formålet med forsøget er at forbedre muligheden for, at elever og lærlinge der er an-

bragt uden for hjemmet kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddan-

nelse, når de på grund af eksempelvis psykiske og sociale problemer forventes at have 

vanskeligt ved at gennemføre en ungdomsuddannelse med samme tidsmæssige længde 

som andre unge. 

 

Forsøgsordningen vil være et tillæg til de eksisterende generelle bestemmelser i lov om 

erhvervsuddannelser og lov de gymnasiale uddannelser, der skal sikre, at elever der er 

anbragt uden for hjemmet har samme muligheder for at gennemføre en ungdomsuddan-

nelse som andre unge. Her tænkes navnlig på bestemmelserne om ret til specialundervis-

ning og specialpædagogisk bistand efter erhvervsuddannelseslovens §§ 29 og 29 a, samt 

lov om de gymnasiale uddannelsers § 61. 

 

3. Forsøgsperioden 
 

Forsøget strækker sig over en treårig periode og vil foregå i perioden 1. august 2022 – 

31. juli 2025. 

 

Elever og lærlinge, der påbegynder deres ungdomsuddannelse på særlige vilkår i henhold 

til forsøgsbekendtgørelsen inden 31. juli 2025, vil kunne færdiggøre deres forløb efter 

den 31. juli 2025, hvis de ikke kan nå at afslutte forløbet inden da.  
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4. Hvad indebærer forsøget? 

4.1. Udstrakt varighed af gymnasiale uddannelser 

Som led i forsøget kan varigheden af nedenstående uddannelser udstrækkes med op til 

et skoleår. Det samlede timetal vil være uændret. 

 

Det er uddannelsesinstitutionen der, ud fra en individuel vurdering og efter dialog med 

eleven, eventuel sagsbehandler/kommune, psykiatri eller lignende, vurderer, om eleven 

skal tilbydes et forlænget uddannelsesforløb. Alle gymnasiale uddannelser er omfattet af 

forsøget:  

 

 Den treårige uddannelse til teknisk studentereksamen (htx) 

 Den treårige uddannelse til merkantil studentereksamen (hhx) 

 Den treårige uddannelse til almen studentereksamen (stx) 

 Den toårige uddannelse til almen studentereksamen (toårig stx) 

 Den toårige uddannelse til hf-eksamen (hf med eller uden overbygning) 

 

Den periode, eleven har mulighed for at opnå SU i, vil blive udvidet i takt med, at varig-

heden af den gymnasiale uddannelse udstrækkes tidsmæssigt, så længe de almindelige be-

tingelser er opfyldt, herunder at der er tale om en heltidsuddannelse, og at eleverne er 

studieaktive. 

 

Det fremgår af § 57 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, at der er visse bin-

dinger for udstrakte forløb, som også er gældende i forhold til forsøget: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 57. Institutionen kan for en elev, der følger en længerevarende tilrettelæggelse af 

uddannelsen til teknisk, merkantil eller almen studentereksamen, jf. lovens §§ 61-63, 

gennemføre følgende særlige tilrettelæggelser af elevens uddannelse: 

1) Institutionen begrænser elevens mulighed for at vælge blandt institutionens 

udbud af studieretninger 

2) Fag på A-niveau og i uddannelsen til almen studentereksamen faget idræt på 

C-niveau afsluttes sidst i uddannelsernes sidste eller næstsidste skoleår. 

3) Studieområdeprojekt og studieretningsprojekt afsluttes sidst i uddannelser-

nes sidste eller næstsidste år. 

Stk. 2. Institutionen kan for en elev, der følger en længerevarende tilrettelæggelse af 

uddannelsen til hf-eksamen, jf. lovens §§ 61-63, gennemføre følgende særlige tilret-

telæggelser af elevens uddannelse: 

1) Dansk, engelsk, fagpakkefag og valgfag afsluttes sidst i uddannelsens 2. år, 

efter 5. semester, hvis faget normalt indgår i denne eksamenstermin, eller 

sidst i uddannelsens 3. år. 

2) Den større skriftlige opgave afsluttes i uddannelsens 2. eller 3. år. 

Stk. 3. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan efter ansøgning fra institutionen 

godkende andre fravigelser. 
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4.2. Udstrakt varighed af grundforløbets 2. del (GF2) på erhvervsuddannelser 

Som led i forsøget kan varigheden af grundforløbets 2. del på erhvervsuddannelser ud-

strækkes med op til 10 uger til i alt 30 uger. Det samlede timeantal vil være uændret. 

 

Det er uddannelsesinstitutionen der, ud fra en individuel vurdering og efter dialog med 

eleven eller lærlingen, eventuel sagsbehandler/kommunen, psykiatri eller lignende, vur-

derer, om eleven eller lærlingen skal tilbydes et forlænget uddannelsesforløb. 

 

Den periode, eleven eller lærlingen har mulighed for at opnå SU i, vil blive udvidet i takt 

med at varigheden af GF2 udstrækkes tidsmæssigt, så længe de almindelige betingelser 

er opfyldt, herunder at der er tale om en heltidsuddannelse, og at eleverne er studieak-

tive. 

 

Grundforløbets 1. del (GF1) og skoleperioder i uddannelsernes hovedforløb er ikke om-

fattet af forsøget. På hovedforløbet kan eleven allerede i dag udsætte oplæringen, hvis 

eleven eller lærlingen kan indgå en aftale med en arbejdsgiver herom. En læreplads med 

nedsat tid indebærer, at eleven får en tilsvarende lavere elevløn. Da en aftale om en lære-

plads er et ansættelsesforhold med en arbejdsgiver, kan dette ikke gennemføres som en 

rettighed. 

4.3. Særskilte hold og klasser 

Institutionerne får mulighed for at oprette særskilte hold for elever og lærlinge, der gen-

nemfører grundforløbets 2. del eller en gymnasial uddannelse i forsøget, hvis institutio-

nen vurderer, at den har det fornødne elev-og/eller lærlingegrundlag herfor.  

 

Der er ikke afsat midler til hold- og klassedannelsesmuligheden. 

4.4. Frivilligt at deltage i forsøget 

Institutionerne er ikke forpligtet til at tilbyde udstrakte forløb for anbragte unge på ung-

domsuddannelserne.  

 

Det vil tilsvarende være frivilligt for elever og lærlinge, der er anbragt uden for hjemmet, 

om de vil tage imod tilbud om at gennemføre sin ungdomsuddannelse på særlige vilkår. 

Det vil være muligt for elever og lærlinge, der gennemfører sin ungdomsuddannelse på 

særlige vilkår, at overgå til uddannelsen på almindelige vilkår, hvis de ikke længere øn-

sker at gennemføre forløbet på særlige vilkår.  

 

For elever eller lærlinge, der er undergivet forældremyndighed, kræves samtykke fra for-

ældremyndighedens indehaver. 

 

Det vil ligeledes være frivilligt for institutionerne at oprette særskilte hold eller klasser 

for elever og lærlinge, der gennemfører uddannelse på særlige vilkår, og for elever og 

lærlinge at modtage tilbud om at gå på særskilte hold eller klasser. Det vil være muligt 

for elever og lærlinge på disse hold eller klasser at overgå til et ordinært hold eller klasse. 
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4.5. Elevens eller lærlingens personlige uddannelsesplan 

For så vidt angår grundforløbets 2. del på erhvervsuddannelser, skal det fremgå af ele-

vens eller lærlingens personlige uddannelsesplan, hvis grundforløbets 2. del tilrettelægges 

på særlige vilkår for denne.  

 

Elevens eller lærlingens personlige uddannelsesplan plan skal revideres, hvis denne ind- 

eller udtræder af forsøgsordningen. 

5. Målgruppen 

5.1. Hvem er målgruppen for forsøget? 

Målgruppen for forsøget er elever og lærlinge, som er anbragt uden for hjemmet efter 

reglerne i lov om social service, og som på denne baggrund vurderes at have vanskeligt 

ved at følge sin ungdomsuddannelse i et ordinært forløb, og derfor kan have gavn af at 

kunne gennemføre forløbet på udstrakt tid. 

 

Unge som er fyldt 18 år, og hvor anbringelsen er opretholdt, jf. reglerne for efterværn, 

er omfattet af forsøgsordningen. 

 

Tilbud om tilrettelæggelse af ungdomsuddannelse på særlige vilkår vil kunne gives uaf-

hængigt af, om eleven eller lærlingen modtager specialundervisning eller anden form for 

bistand eller støtte efter erhvervsuddannelseslovens §§ 29, 29 a og 30, og lov om de 

gymnasiale uddannelsers § 69, stk. 1. Tilbuddet vil dertil kunne gives uafhængigt af, om 

eleven eller lærlingen modtager anden støtte efter lov om social service. 

5.2. Målgruppevurderingen 

Målgruppevurderingen skal foretages individuelt af uddannelsesinstitutionen og vil om-

fatte elever og lærlinge, der er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service. 

Vurderingen skal ske på baggrund af relevant dokumentation for, hvorfor tilbuddet kan 

være relevant for den konkrete elev eller lærling. Vurderingen skal endvidere ske efter 

dialog med kommune, herunder eventuel sagsbehandler, psykiatri eller lignende, ligesom 

eleven eller lærlingens perspektiv og ønsker bør indgå og vægtes i vurderingen. 

 

En elev eller lærling der er påbegyndt uddannelsen med udstrakt varighed, og som i ud-

dannelsesperioden afslutter anbringelse, vil fortsat være omfattet af forsøgsordningen. 

 

Hvis institutionen ikke imødekommer en elevs eller lærlings ønske om at gennemføre 

ungdomsuddannelse på særlige vilkår i henhold til forsøgsbekendtgørelsen, skal dette 

skriftligt begrundes over for eleven eller lærlingen. Institutionen skal samtidig vurdere, 

om der er grundlag for at iværksætte andre foranstaltninger med henblik på at fastholde 

eleven eller lærlingen i uddannelse, herunder eventuel inddragelse af sagsbehandler, 

kommune eller ligende.  

 

Institutionen skal agere som om, den er en offentlig myndighed, når den behandler en 

sag/anmodning om udstrakt varighed og træffer afgørelse herom. Dette er uanset om 
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institutionen er en institution uden for den offentlige forvaltning. Det betyder, at institu-

tionens afgørelse skal træffes i overensstemmelse med forvaltningslovens principper for 

sagsbehandling. Institutionens afgørelse kan ikke indbringes for Børne- og Under-

visningsministeriet. 

 

6. Hvad vil det sige at være anbragt uden for hjemmet? 
Kommunerne har efter lov om social service pligt til at iværksætte støtte til børn og 

unge og deres familier med særlige behov. Støtteforanstaltninger kan bl.a. omfatte an-

bringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet. En afgørelse om anbringelse uden 

for hjemmet træffes som udgangspunkt med samtykke fra forældremyndighedsindeha-

veren og den unge, der er fyldt 15 år. Afgørelsen kan imidlertid også træffes uden sam-

tykke, hvis der vurderes at være åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed 

eller udvikling lider alvorlig skade på grund af f.eks. utilstrækkelig omsorg, og når der er 

begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under ophold i hjemmet.  

 

Når der er truffet afgørelse om at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet, skal 

kommunen træffe afgørelse om konkret anbringelsessted. Anbringelsessteder omfatter 

bl.a. plejefamilier, herunder netværksplejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner 

for børn og unge. Kommunalbestyrelsen skal vælge det anbringelsessted, som bedst 

imødekommer barnets behov. 

 

7. Hvilke institutioner er omfattet af forsøget? 
Alle udbydere af erhvervsuddannelse og stx, toårigt stx, htx, hhx og toårig hf har mulig-

hed for at deltage i forsøget inden for de(n) uddannelse(r), de er godkendt til.  

 

Det vil være frivilligt for institutionerne at deltage i forsøget. Der henvises i øvrigt til af-

snit 4 for uddybning. 

 

Institutioner, der deltager i forsøget, bedes indsende tilsagn herom til eudfor-

soeg@stukuvm.dk, hvoraf det skal fremgå, hvem der er kontaktperson for forsøget inkl. 

kontaktoplysninger. 

 

Institutionerne vil skulle evaluere deres deltagelse i forsøget. Styrelsen for Undervisning 

og Kvalitet vil kontakte institutionerne ved forsøgets udløb i 2025, jf. afsnit 8.  

 

8. Tilskudsadministration 
Institutioner, der deltager i forsøg med udstrakt varighed af erhvervsuddannelser og 

gymnasiale uddannelser for unge, som er anbragt uden for hjemmet, vil ikke modtage 

øget taxametertilskud. Til brug for opgørelsen af tilskudsberettiget aktivitet ved forsøget 

tælles og udløses tilskud derfor ved brug af eksisterende tilskudsmærker. 

 

 

mailto:eudforsoeg@stukuvm.dk
mailto:eudforsoeg@stukuvm.dk
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9. Målsætninger om uddannelsesaftaler på eud 
På baggrund af trepartsaftale fra november 2020 om flere lærepladser og entydigt an-

svar, er der er fastsat to lovbundne målsætninger: 
1. Der skal ved 15. undervisningsuge i grundforløbets 2. del være indgået uddan-

nelsesaftaler for 60 procent af eleverne. 

2. Der skal ved afslutningen af grundforløbets 2. del være indgået uddannelsesaf-

tale for 80 procent af eleverne. 

Børne- og Undervisningsministeriet har udmeldt metoder for opgørelse af målsætnin-

gerne. Opgørelsen ved afslutningen af grundforløbets 2. del tager fuldt ud højde for for-

søget, da måletidspunktet er den dato, hvor eleverne fuldfører grundforløbets 2. del.  

 

Måletidspunktet ved 15. undervisningsuge er en beregnet dato, hvor måletidspunktet er 

den sidste dag i den beregnede 15. undervisningsuge. Det fremgår af ministeriets udmel-

ding af måletidspunkterne, at det beregnede måletidspunkt også gælder for elever, der 

får forlænget grundforløbets 2. del. 

 

Ovenstående dækker også merkantile uddannelser gennemført med eux med den for-

skel, at måletidspunkterne er afslutningen af det studiekompetencegivende forløb og 

den sidste dag i den beregnede 35. undervisningsuge. 

 

10. Evaluering af forsøget  
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) vil i forsøgsperioden løbende følge akti-

viteten i forsøget med udstrakt varighed af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddan-

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

søgsordningen, skal derfor årligt udfylde og indsende et nøgletalsskema, hvori elevaktivi-

teten skal opgøres. Institutionerne skal indsende nøgletalsskemaer på følgende tidspunk-

ter:  

 30. november 2023 

 30. november 2024 

 31. juli 2025 

 

STUK udsender forinden en skabelon for udfyldelse og indsendelse af nøgletal. 

 

Ved forsøgets udløb i 2025 vil STUK desuden gennemføre en kvalitativ evaluering af 

forsøget for at afdække erfaringerne hermed. STUK vil udarbejde skabeloner, som insti-

tutionerne skal anvende ved evalueringen. 

 

Der er ikke planlagt en ekstern evaluering af forsøget. Institutioner, der deltager i forsø-

get, skal dog være indstillet på at samarbejde med en ekstern evaluator, herunder bidrage 

til dataindsamling, hvis det på et senere tidspunkt besluttes at gennemføre en ekstern 

evaluering. 
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11. Link til forsøgsbekendtgørelsen 
Bekendtgørelse nr. 1075 af 29. juni 2022 om forsøg med udstrakt varighed af erhvervs-

uddannelser 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) 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1075
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1075
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