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Tilkendegivelse fra undervisningsministeren 

 

Undervisningsministeren har over for udvalget tilkendegivet følgende:  

 

Jeg skal over for udvalget oplyse, at lovforslaget samlet set forventes at medføre, at flere elever end 

hidtil kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Forslaget tilsigter bl.a., at ingen elever påbegynder et 

grundforløb uden et realistisk færdiggørelsesperspektiv. Derfor skal der, som det er anført i de alminde-

lige bemærkninger til lovforslaget, foretages en justering af reglerne om adgangsbegrænsning i forbin-

delse med gennemførelsen af forslaget. 
 
I dag møder eleverne først for alvor adgangsbegrænsningen langt inde i grundforløbet, hvor alt for 
mange skuffes i deres forventning om at få en plads i en af de mest populære modeuddannelser.  
 
Etablering af flere indgange til erhvervsuddannelserne og fremrykning af tidspunktet for adgangsbe-
grænsning til uddannelsens indgang vil samlet set bidrage til at mindske frafaldet og øge elevernes mo-
bilitet. Omlægningen af adgangsbegrænsningen vil ikke i sig selv føre til, at flere uddannelser omfattes 
af adgangsbegrænsning. I dag er der adgangsbegrænsning til ni uddannelser. Adgangsbegrænsning vil 
som hidtil ikke omfatte elever med uddannelsesaftale. 
 
For at sikre, at eleverne ikke får en falsk forventning om, at uddannelsesgarantien betyder, at man kan 
gennemføre enhver ønsket uddannelse, herunder en af de adgangsbegrænsede uddannelser, vil skolerne 
i fremtiden kun kunne optage elever med uddannelsesaftale, dog i særlige tilfælde et begrænset antal 
elever uden uddannelsesaftale, i et grundforløb i en indgang eller en afgrænset del af en indgang (ud-
dannelsesfamilie), når elevens formål med grundforløbet er at gennemføre en af de adgangsbegrænsede 
uddannelser. De elever, som derved får afslag på optagelse i grundforløbet, skal tilbydes optagelse i et 
andet grundforløb i indgangen eller i en anden indgang. 
 
I dag optages elever i grundforløb, der sigter på adgangsbegrænsede uddannelser, i et omfang, der langt 
overstiger kapaciteten i de adgangsbegrænsede uddannelser. Det har medført, at eleverne i betydeligt 
omfang falder fra og ikke kan motiveres til at fortsætte i en beslægtet uddannelse. Det ses også i vidt 
omfang, at elever i en periode fastholdes i et urealistisk håb om, at en gentagelse af grundforløbet eller 
dele af det eller en udvidelse af skoleforløbet med valgfri undervisning, vil føre til, at de kan slippe gen-
nem adgangsbegrænsningen på et senere tidspunkt. Langt de fleste af disse elever ender dog også med 
at blive skuffet og falder fra. 
 
Det er dette frafald, som den ændrede adgangsbegrænsning skal komme til livs samtidig med, at uddan-
nelsesgarantien vil blive opfattet som reel for de unge, som optages i et grundforløb, både med henblik 
på en af de ni adgangsbegrænsede uddannelser og en af de ca. 115 andre erhvervsuddannelser. 
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