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De faglige udvalgs delegering til de lokale ud-
dannelsesudvalg 
Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne i kraft, der betød ændringer af 
de merkantile uddannelsers struktur og længde.  

På baggrund af reformen og blandt andet oprettelsen af særlige voksenspor, EUV, har de fag-
lige udvalg revurderet deres delegering fra juli 2007 og fra december 2010 til de lokale uddan-
nelsesudvalg vedrørende forlængelse/fastsættelse af uddannelsestiden. 

Uddannelsesnævnet, oktober 2015 
Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser 

Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen 
Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet  

Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser 
 
 
Tilføjelse, april 2017 
I forlængelse af oprettelse af praktikcentre har Undervisningsministeriet vurderet, at pratkikcentre i for-
hold til erhvervsuddannelseslovens § 58 er at sidestille med en praktikvirksomhed. Dermed bortfalder 
grundlaget for de faglige udvalgs delegering til De lokale uddannelsesudvalg vedrørende forlængelse af 
uddannelsestiden for skolepraktikelever. Det hidtidige afsnit 6 ”Forlængelse af uddannelsestiden for ele-
ver optaget i skolepraktik i forbindelse med sygdom, barsel mv” er derfor fjernet og de øvrige afsnit til-
passet den nye tolkning. De faglige udvalg har desuden justeret deres praksis vedrørende ”dobbeltud-
dannelse” og tilføjet et nyt bilag med oversigt over praksis. 

Tilføjelse pr. 1. august 2018 
Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser og Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen har pr. 
1. august 2018 oprettet nye specialer. Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har desuden ju-
steret sin praksis for afkortning af uddannelsestiden ved ”dobbeltuddannelse”. Se nærmere afsnit 5. De 
faglige udvalg har derudover også mindre justeringer af uddannelsesbekendtgørelsernes meritbilag om 
voksenforløb pr. 1. august 2018, som berører praksis for ”dobbeltuddannelse”. Se nærmere afsnit 5. 

 Tilføjelse pr. 1. januar 2020 
Delegeringen vedrørende restlæreforhold ved virksomhedsskift er blevet justeret. Desuden er delegerin-
gen vedrørende dobbeltuddannelse tilpasset justeringer i meritbilagene. 
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1) Delegeringen  
Denne håndbog vedrører fastsættelse og registrering af uddannelsestid inden for 

• Detailhandelsuddannelsen med specialer  
• Eventkoordinatoruddannelsen 
• Handelsuddannelsen med specialer  
• Kontoruddannelsen med specialer  

i det omfang, at elevens uddannelsesforløb følger uddannelsesbekendtgørelser gældende fra 
og med 1. august 2015 eller senere.  

Derimod vil uddannelsesaftaler, der er omfattet af versioner af uddannelserne forud for den 1. 
august 2015, fortsat følge den tidligere delegering jf. afsnit 6. Sagsbehandlerhåndbogen knyt-
tet til den tidligere delegering kan hentes på www.uddannelsesnaevnet.dk.  

Delegeringen vedrørende uddannelsesbekendtgørelserne pr. 1. august 2015 og senere omfat-
ter følgende 2 typer af sager i forhold til uddannelsesaftaler  

1. Virksomhedsskift, hvor der ansøges om forlængelse af et restlæreforhold, når eleven 
allerede har gennemført dele af uddannelsen. Se afsnit 4. 
 

2. Dobbelt uddannelse, hvor uddannelsestiden fastsættes uden ansøgning for elever, der 
allerede har uddannelsesbevis for et af specialerne/trinene inden for uddannelsen. Se 
afsnit 5. 
 

Der skal sikres åbenhed i sagsbehandlingen over for virksomhed og elev. Og i forbindelse med 
udvalgenes delegering af kompetence til det lokale uddannelsesudvalg er det væsentligt at sikre 
åbenhed for at opretholde ensartet og saglig sagsbehandling på landsplan og sikre, at evt. behov 
for at justere praksis synliggøres. 
 
Det faglige udvalgs sagsbehandling er underlagt lov om offentlighed i forvaltningen, og en virk-
somhed og elev har dermed ret til partsindsigt i sagens akter. Det gælder også evt. korrespon-
dance mellem det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg vedrørende sagen.  
 
 

2) Ansøgninger, der altid skal indstilles til de faglige udvalg uanset delege-
ring 

Fastsættelse af uddannelsestiden vil altid bero på en konkret vurdering, som det lokale uddan-
nelsesudvalg skal udøve i henhold til reglerne i erhvervsuddannelsesloven og delegerin-
gen/denne håndbog. Selvom en ansøgning ligger inden for delegeringens sagsområde, skal det 
lokale uddannelsesudvalg altid indstille ansøgningen til det faglige udvalgs afgørelse i følgende 
tilfælde; 
 

http://www.uddannelsesnaevnet.dk/
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• Virksomhed/elev er ikke enige i det lokale uddannelsesudvalgs fastsættelse af uddan-
nelsestiden  

• Det lokale uddannelsesudvalg kan helt eller delvist ikke imødekomme ansøgningen fra 
virksomhed og elev  

• Kun en af parterne søger forlængelse, og den anden part er uenig i ansøgningen  
 
Det faglige udvalgs afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed jf. erhvervs-
uddannelseslovens § 38, stk. 6. 
 
 

3) Ansvars-, kompetence- og opgavefordeling  
Fastsættelse af uddannelsestid fremgår af erhvervsuddannelseslovens §§ 57- 59, hvor der er 
følgende kompetencefordeling mellem faglige udvalg og skoler: 
 

Uddannelsesaftaler 
Skolen kan færdigregistrere uddannelsesaftaler, hvor virksomhed og elev selv har aftalt forlæn-
gelsen med henvisning til en af de grunde, der er nævnt i § 58, stk. 1 nr. 1-4.  
 
I alle andre tilfælde af forlængelse eller afkortning skal uddannelsestiden fastsættes af det fag-
lige udvalg jf. § 57, § 58, stk. 2-3 samt § 59. Udvalgenes delegering af kompetence til det lokale 
uddannelsesudvalg vil sikre en hurtigere og smidigere behandling af uddannelsesaftaler og lette 
skolernes registrering af uddannelsesaftalen. Udvalgene delegerer derfor kompetence til det lo-
kale uddannelsesudvalg til at forlænge/fastsætte uddannelsestiden inden for de områder, der 
er beskrevet nedenfor i afsnit 4 og 5, mens alle andre tilfælde omfattet af § 57-59 fortsat skal 
indbringes for de faglige udvalg.  
 

Skolepraktikelever  
Børne- og Undervisningsministeriet finder, at ”Praktikcentre har en arbejdsgiverlignende rolle 
for skolepraktikelever. Med denne baggrund kan praktikcentret med henvisning til Erhvervsud-
dannelseslovens § 58 forlænge skoleaftaler for skolepraktikelever. Det er således kun ved uenig-
hed mellem eleven og praktikcentret, (og hvis det drejer sig om et § 59-tilfælde), at det faglige 
udvalg skal inddrages i sager om forlængelse.” (Uddrag af afsnit 4.4. i Ministeriets ”Vejledning i 
registrering af skolepraktik”, senest opdateret juli 2016) 
 
Med denne tolkning er det ikke nødvendigt at søge det faglige udvalg om forlængelse i de situ-
ationer, der nævnt i § 58, stk. 1 nr. 1-4, hvis praktikcenter og elev er enige om forlængelsen, 
mens alle andre tilfælde vedrørende skolepraktikelever skal indbringes for de faglige udvalg, og 
udvalget har ikke delegeret denne kompetence til LUU udover de situationer, der omfattet af 
afsnit 4 og 5. 
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Særligt om voksenspor 
Med reformen er der pr. 1. august 2015 indført særlige voksenspor, EUV, hvor tidligere uddan-
nelse og relevant erhvervserfaring skal give den voksne et afkortet uddannelsesforløb. Uddan-
nelsesbekendtgørelserne omfatter derfor ”meritbilag”, der beskriver, hvilke uddannelser/er-
hvervserfaring der afkorter praktikken/uddannelsesforløbene og med hvor meget. 
Afkortningen sker som led i den obligatoriske realkompetencevurdering, som skolen skal fore-
tage, og er ikke betinget af, at den voksne (og praktikvirksomheden/praktikcenteret) søger det 
faglige udvalg om afkortning. Denne generelle del af realkompetencevurderingen af den voks-
nes uddannelsesforløb kræver derfor ikke de faglige udvalgs godkendelse. Den individuelle del 
af realkompetencevurderingen er frivillig, og evt. afkortning af praktikken kan kun ske ved an-
søgning til de faglige udvalg.  
 

Unge elevers ret til at søge afkortning i samme situationer som voksne 
Den unge elevs uddannelsesforløb afkortes ikke alene som følge af meritbilaget. Børne- og Un-
dervisningsministeriet har dog udtalt, at meritbilagene giver den unge ret til afkortning i de 
samme situationer som nævnt i meritbilaget, men at de faglige udvalg skal fastsætte længden 
af den konkrete afkortning for den unge. Uddannelsestiden/praktikken for unge kan derfor kun 
afkortes ved ansøgning til de faglige udvalg. 
 
 

4) Forlængelse af restlæreforhold ved virksomhedsskift 
Udvalgene har praksis for efter ansøgning at forlænge et restlæreforhold i nødvendigt omfang, 
hvis en elev undervejs i sit uddannelsesforløb skifter praktikvirksomhed. Det gælder også en 
elev optaget i skolepraktik, der opnår et restlæreforhold i en virksomhed. Og det gælder også 
voksne, der er omfattet af EUV reglerne. 

En uddannelsesaftale, der bliver ophævet i prøvetiden, er stadig en uddannelsesaftale og kan 
derfor ikke annulleres. Den skal registreres, og den gennemførte uddannelsestid skal fragå ele-
vens samlede uddannelsestid ved indgåelse af en ny uddannelsesaftale inden for samme uddan-
nelse. Hvis en uddannelsesaftale ophæves efter prøvetidens udløb, og eleven på ny indgår ud-
dannelsesaftale inden for samme uddannelse, er der ligeledes tale om et restlæreforhold, hvor 
aftalen alene kan registreres for den resterende uddannelsestid. I disse tilfælde har virksomhed 
og elev ligeledes mulighed for at søge om forlængelse af uddannelsestiden.  
 
Restlæreforhold ved virksomhedsskift omfatter situationer, hvor der endnu ikke er udstedt ud-
dannelsesbevis for uddannelsesforløbet, og hvor eleven har påbegyndt uddannelsen i en anden 
virksomhed eller i skolepraktik og nu er skiftet til en ny virksomhed, hvor den resterende del af 
uddannelsen skal gennemføres. Hvis der derimod er udstedt uddannelsesbevis, behandles situ-
ationen som ”dobbeltuddannelse” jf. afsnit 5 nedenfor. 
 
I alle andre tilfælde af forlængelse end nedenstående (og som heller ikke er omfattet af § 58) 
skal ansøgning sendes direkte til det faglige udvalg. 
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Udvalgets praksis for forlængelse af uddannelsestiden på baggrund af ”virksomhedsskift” er 
rettet mod restlæreforhold og i udgangspunkt ikke korte aftaler/delaftaler. Det sker ud fra en 
betragtning om, at oplæringen i den 2-årige ordinære uddannelsesaftale er planlagt i én virk-
somhed til at vare to år, og hvis der sker et uventet afbrud af aftalen, og eleven må starte i en 
ny virksomhed, kan der være behov for at forlænge. Formodningen er omvendt, at oplæringen 
af elever, der optages i praktikpladscentre, fra starten tilrettelægges i forhold til, at der skiftes 
mellem flere virksomheder, og det taler imod, at der er behov for at forlænge hver gang der 
indgås en ny kort aftale/delaftale i en ny virksomhed. 

 

Omfanget af delegeringen i forbindelse med restlæreforhold ved virksomhedsskift 
Det lokale uddannelsesudvalg skal på baggrund af en ansøgning vurdere behovet for forlængelse 
af et restlæreforhold. Det lokale uddannelsesudvalg skal i sin behandling af ansøgningen konkret 
vurdere, hvor meget uddannelsestiden skal forlænges, for at eleven kan nå målene for uddan-
nelsen.  
 
Det lokale uddannelsesudvalg skal blandt andet tage i betragtning,  

• hvor længe eleven allerede har været i gang med uddannelsen,  

• hvor meget restlæretid eleven har tilbage uden forlængelse,  

• hvor længe det er siden, at den forudgående uddannelsesaftale/skolepraktik blev af-
brudt, og  

• hvorvidt skolen kan tilrettelægge de resterende skoleophold og den afsluttende prøve 
inden for restlæretiden 

 
Det lokale uddannelsesudvalg kan godkende ansøgninger om forlængelse, hvis udvalget vur-
derer, at der alene er behov for en forlængelse på op til 3 måneder, mens det lokale uddannel-
sesudvalg i alle øvrige tilfælde skal indstille ansøgningen til det faglige udvalgs endelige afgø-
relse med sin vurdering og indstilling.  
 
Følgende ansøgninger skal derfor indstilles til det faglige udvalg:  
 

• ansøgninger, hvor det lokale uddannelsesudvalg vurderer, at der er behov for en for-
længelse udover 3 måneder, 

• ansøgninger, hvor eleven tidligere har haft en uddannelsesaftale med samme virksom-
hed inden for samme uddannelse, eller  

• ansøgninger, hvor elevens tidligere uddannelsesaftale har varet under 3 måneder, og 
der ansøges om en forlængelse svarende til mere end den allerede gennemførte uddan-
nelsestid. 
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5) Afkortning på baggrund af ”dobbeltuddannelse” 
De faglige udvalg har praksis for – uden ansøgning - at afkorte uddannelsesforløb i forbindelse 
med ”dobbeltuddannelse”, da ingen elev, hverken ung eller voksen, skal lære det samme to 
gange. Begrebet ”dobbeltuddannelse” dækker over de situationer, hvor eleven tidligere har gen-
nemført samme uddannelse og har fået udstedt uddannelsesbevis inden for et af uddannelsens 
specialer/trin, og nu ønsker at gennemføre endnu et speciale/trin inden for uddannelsen. 
 
Af meritbilagene vedrørende voksenspor, EUV, fremgår, at der sker afkortning for voksne, hvis 
de allerede har gennemført uddannelsen én gang. De situationer, der er omfattet af meritbila-
gene, er derfor ikke omfattet af denne delegering. 

Udvalgene fastholder efter Reform 2015 sin praksis med, at også unges uddannelsestid skal af-
kortes i forbindelse med dobbeltuddannelse, men justerer sin hidtidige praksis for dobbeltud-
dannelse, så praksis for unge svarer til meritbilaget for voksne.  

Udvalgene delegerer kompetence til at afkorte uddannelsestiden uden ansøgning for følgende: 
 
5.1) Unge, der allerede har gennemført et speciale eller trin inden for uddannelsen 
efter gamle regler og nu vil gennemføre endnu et speciale/trin efter nye regler  
(Kombination GAMMEL uddannelse før Reform 2015 + NY uddannelse efter Reform 2015) 
 
Hvis der er tale om dobbeltuddannelse inden for samme speciale/trin, sker afkortningen med  

- 6 måneder i eventkoordinatoruddannelsen, handelsuddannelsen og kontoruddannel-
sen, og  

- 24 måneder i detailhandelsuddannelsen. 
 
Hvis der er tale om dobbeltuddannelse inden for et andet speciale/trin inden for samme uddan-
nelse, sker afkortningen med  

- 6 måneder i både handelsuddannelsen og kontoruddannelsen  
- 6 måneder i detailhandelsuddannelsen med følgende undtagelser pr. 1. august 2018, 

hvor praktikken i stedet afkortes med 24 måneder, hvis eleven allerede har uddannel-
sesbevis fra salgsassistent m/u profil og nu vil gennemføre   

o digital handel i detailhandelsuddannelsen eller 
o convenience i detailhandelsuddannelsen  

 
Afkortningen skal også ske for studenter, hvor hovedforløbet i udgangspunktet kun er 1 år.  
 
Hvis skoleophold og den afsluttende fagprøve ikke kan nås inden for den afkortede uddannel-
sestid i forbindelse med dobbeltuddannelse, kan de faglige udvalg ansøges om en mindre af-
kortning end 6 måneder. De faglige udvalg forudsætter, at skole, elev og virksomhed har be-
stræbt sig på at tilrettelægge et forløb, hvor målene kan nås inden for den afkortede uddannel-
sestid. Hermed afskiller disse situationer sig fra voksne, der er omfattet af meritbilaget, hvor der 
skal ske afkortning, og det ikke er muligt at søge de faglige udvalg om mindre afkortning end 
meritbilagets bestemmelser. 
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Særligt om Retail Manager i detailhandelsuddannelsen med specialer 
Pr. 1. august 2019 har Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser oprettet et nyt speciale 
i Retail Manager, som elever med uddannelsesbevis efter gammel ordning inden for specialet 
salgsassistent også har adgang til. De to specialer dekoratør/visual merchandiser og blomster-
dekoratør er dog ikke omfattet af uddannelsesbekendtgørelsens bestemmelser om standard-
merit i forhold til trin 2 i Retail Manager, hvorfor udvalget delegerer sin kompetence til at afkorte 
det 3-årige hovedforløb med op til 6 måneder, hvis en elev med bevis for specialet dekoratør/vi-
sual merchandiser eller blomsterdekoratør ønsker at indgå en aftale. 
 
Uddannelsesnævnet har til brug for LUU’s behandling af sager om dobbeltuddannelse udarbej-
det oversigter over ”dobbeltuddannelse”, som kan hentes på hjemmesiden www.uddannel-
sesnaevnet.dk på samme underside som denne sagsbehandlerhåndbog. 

 

5.2 Unge, der har gennemført ét speciale efter nye regler og nu vil gennemføre 
endnu et speciale efter nye regler  
(Kombination NY uddannelse efter Reform 2015 + NY uddannelse efter Reform 2015)  
 
Hvis der er tale om dobbeltuddannelse inden for et andet speciale/trin, sker afkortningen med  

- 6 måneder i handelsuddannelsen, kontoruddannelsen og eventkoordinatoruddannel-
sen 

- 6 måneder i detailhandelsuddannelsen med følgende undtagelser pr. 1. august 2018, 
hvor praktikken i stedet afkortes med 24 måneder, hvis eleven allerede har  

o uddannelsesbevis fra salgsassistent m/u profil og nu vil gennemføre digital han-
del i detailhandelsuddannelsen eller convenience  

o uddannelsesbevis fra convenience m/u profil og nu vil gennemføre salgsassi-
stent m/u profil 

o uddannelsesbevis fra digital handel i detailhandelsuddannelsen og nu vil gen-
nemføre salgsassistent m/u profil eller convenience m/u profil 

 
Afkortningen skal også ske for studenter, hvor hovedforløbet i udgangspunktet kun er 1 år.  
 
Det er ikke muligt at gennemføre det samme speciale/trin, hvis man allerede har gennemført 
specialet én gang efter de nye regler, der trådte i kraft den 1. august 2015. 
 
Hvis skoleophold og den afsluttende fagprøve ikke kan nås inden for den afkortede uddannel-
sestid i forbindelse med dobbeltuddannelse, kan de faglige udvalg ansøges om en mindre af-
kortning end 6 måneder. De faglige udvalg forudsætter, at skole, elev og virksomhed har be-
stræbt sig på at tilrettelægge et forløb, hvor målene kan nås inden for den afkortede uddannel-
sestid. Hermed afskiller disse situationer sig fra voksne, der er omfattet af meritbilaget, hvor der 
skal ske afkortning, og det ikke er muligt at søge de faglige udvalg om mindre afkortning end 
meritbilagets bestemmelser. 

http://www.uddannelsesnaevnet.dk/
http://www.uddannelsesnaevnet.dk/
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Særligt om Retail Manager i detailhandelsuddannelsen med specialer 
Pr. 1. august 2019 har Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser oprettet et nyt speciale 
i Retail Manager, som elever med uddannelsesbevis efter ny ordning inden for salgsassistent, 
convenience og digital handel også har adgang til. De to specialet dekoratør/visual merchandiser  
og blomsterdekoratør er dog ikke omfattet af uddannelsesbekendtgørelsens bestemmelser om 
adgang til trin 2 i Retail Manager, hvorfor udvalget delegerer sin kompetence til at afkorte det 
3-årige hovedforløb med op til 6 måneder, hvis en elev med bevis for specialet dekoratør/visual 
merchandiser eller blomsterdekoratør ønsker at indgå en aftale. 
 
Uddannelsesnævnet har til brug for LUU’s behandling af sager om dobbeltuddannelse udarbej-
det oversigter over ”dobbeltuddannelse”, som kan hentes på hjemmesiden www.uddannel-
sesnaevnet.dk på samme underside som denne sagsbehandlerhåndbog. 

 

 

  

http://www.uddannelsesnaevnet.dk/
http://www.uddannelsesnaevnet.dk/

	1) Delegeringen
	2) Ansøgninger, der altid skal indstilles til de faglige udvalg uanset delegering
	3) Ansvars-, kompetence- og opgavefordeling
	Uddannelsesaftaler
	Skolepraktikelever
	Særligt om voksenspor
	Unge elevers ret til at søge afkortning i samme situationer som voksne


	4) Forlængelse af restlæreforhold ved virksomhedsskift
	Omfanget af delegeringen i forbindelse med restlæreforhold ved virksomhedsskift

	5) Afkortning på baggrund af ”dobbeltuddannelse”
	5.2 Unge, der har gennemført ét speciale efter nye regler og nu vil gennemføre endnu et speciale efter nye regler


