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Institutioner, der udbyder merkantile erhvervsuddannelser 

   

  

Kopi til: 

Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier – Lederne 

Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser 

Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser 

Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen 

Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser 

Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet 

Det faglige Udvalg for Finanssektoren 

 

 

Orientering om fravigelse af overgangsbestemmelser i merkantile 

uddannelsesbekendtgørelser om varighed af studenters hovedfor-

løb  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orienterede med brev af 3. okto-

ber 2022 institutioner med udbud af merkantile erhvervsuddannelser og 

faglige udvalg m.fl. om den politiske beslutning om, at reglen om 1-årige 

hovedforløb for elever i merkantile erhvervsuddannelser med allerede 

opnået gymnasial eksamen (betegnet studenter) afskaffes, når overgangs-

ordningen udløber den 1. august 2023.  

 

Overgangsbestemmelserne fremgår af § 2 i uddannelsesbekendtgørel-

serne for de fem merkantile uddannelser, dvs.: 

 Detailhandelsuddannelsen 

 Eventkoordinator 

 Finansuddannelsen 

 Handelsuddannelsen 

 Kontoruddannelsen 

 

Af § 2 fremgår følgende formulering om overgangsbestemmelsen: Elever 

med en allerede opnået gymnasial eksamen, der senest den 1. august 2023 har indgået 

og påbegyndt en uddannelsesaftale, hvorefter hovedforløbet varer mere end 1 år, men 

dog højst 2 år, kan gennemføre uddannelsen i overensstemmelse hermed. 

 

Styrelsen har besluttet, at der kan ske fravigelse fra ovenfor nævnte over-

gangsbestemmelse i § 2 i uddannelsesbekendtgørelserne for de fem mer-

kantile erhvervsuddannelser om, at studenternes uddannelsesaftaler skal 

være påbegyndt inden 1. august 2023. Fravigelsen kan ske, indtil de nye 

uddannelsesbekendtgørelser træder i kraft. 

 

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/kontorhandelogforretning/detailhandel
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/623
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/611
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/622
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/483
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Det betyder, at virksomheder og studenter allerede nu kan indgå uddan-

nelsesaftaler med påbegyndelse efter den 1. august 2023, hvorefter ho-

vedforløbet har en varighed på 2 år, dog 3 år for elever i detailhandelsud-

dannelsen med specialet retail manager (trin 2).  

 

Styrelsen forventer primo 2023 at udstede nye uddannelsesbekendtgørel-

ser for de fem merkantile uddannelser med ikrafttræden den 1. august 

2023, som vil afspejle, at reglen om 1-årige hovedforløb for studenter er 

afskaffet.  

 

Spørgsmål 

Spørgsmål kan stilles til Freja Mørch på telefon 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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