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Orientering om afskaffelse af regel om 1-årige hovedforløb for stu-

denter i merkantile erhvervsuddannelser  

Børne- og Undervisningsministeren og EUD-aftalekredsen har truffet 

beslutning om at afskaffe reglen om 1-årige hovedforløb for elever med 

allerede opnået gymnasial eksamen (herefter benævnt ”studenter”) i mer-

kantile erhvervsuddannelser. Det betyder, at hovedforløbets varighed for 

studenter fastsættes til 2 år efter overgangsordningens udløb den 1. au-

gust 2023.  

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil med dette brev orientere sko-

ler og faglige udvalg om beslutningen.  

 

Baggrund  

Med eud-reformen fra 2015 blev det besluttet at afkorte hovedforløbet 

fra 2 til 1 år for studenter, der starter på en merkantil erhvervsuddan-

nelse. Formålet var at styrke de merkantile eud- og eux-elever i konkur-

rencen med studenterne om lærepladserne, ligesom der var et politisk 

ønske om at begrænse dobbeltuddannelse. 

 

For at give virksomhederne tid til at indstille sig på kortere hovedforløb 

for studenter, blev der samtidigt vedtaget en overgangsordning frem til 

den 1. august 2020, som indebar, at studenter i en overgangsperiode 

havde mulighed for at fravige hovedreglen om 1-årige hovedforløb og i 

stedet indgå aftale om op til 2-årige hovedforløb med oplæringsvirksom-

heden. Overgangsordningen blev med aftalen Fra folkeskole til faglært fra 

2018 forlænget, så det fortsat er muligt for virksomheder at ansætte stu-

denter i 2-årige hovedforløb frem til den 1. august 2023. 

 

https://www.regeringen.dk/media/5958/fra-folkeskole-til-faglaert-erhvervsuddannelser-til-fremtiden.pdf
https://www.regeringen.dk/media/5958/fra-folkeskole-til-faglaert-erhvervsuddannelser-til-fremtiden.pdf
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Desuden besluttede Børne- og Undervisningsministeriet at gennemføre 

en evaluering af overgangsordningen, som kunne indgå i grundlaget for 

at beslutte, om ordningen skulle ophæves som planlagt. 

 

2-årigt hovedforløb for studenter ligesom for andre elever 

Børne- og Undervisningsministeriets har været i dialog med arbejdsmar-

kedets parter samt modtaget en skriftlig henvendelse fra parter og orga-

nisationer for skoler, lærere og elever med opfordring til, at varigheden af 

studenters hovedforløb fastsættes til 2 år ligesom hovedforløbet for de 

øvrige elever i de merkantile erhvervsuddannelser. Der er således bred 

enighed om, at studenternes hovedforløb bør have en varighed på 2 år. 

 

Parternes og organisationernes argumenter går bl.a. på, at elevvolumen 

på merkantil eux ikke er stor nok til at dække virksomhedernes behov for 

lærlinge, at 1-årige hovedforløb er for komprimerede for lærlingene, og 

at virksomhederne ikke når at få gavn af lærlingenes fulde potentiale, 

samt at virksomhederne ønsker fortsat at kunne rekruttere bredt.  

 

På den baggrund har ministeriet besluttet, at reglen om 1-årige hovedfor-

løb for studenter afskaffes, når overgangsordningen udløber 1. august 

2023. Herefter vil hovedforløbet i de merkantile uddannelser have en va-

righed på 2 år for alle elevtyper, herunder elever i skoleoplæring.  

 

Beslutningen betyder, at der ikke gennemføres en evaluering af over-

gangsordningen. 

 

Ændringen udmøntes i uddannelsesbekendtgørelserne for de fem mer-

kantile erhvervsuddannelser med ikrafttrædelse den 1. august 2023.  

 

Spørgsmål 

Spørgsmål om de ændrede regler kan sendes til Kontor for Erhvervsud-

dannelser på STUK.KE@stukuvm.dk eller stilles til Freja Mørch på tele-

fon 23 74 46 86 eller mail Freja.Morch@stukuvm.dk.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Helle Kristensen  

Fungerende kontorchef 

Kontor for Erhvervsuddannelser 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
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