
Høringssvar: Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

skolepraktikydelse og skoleydelse til elever i FGU-baseret erhvervsuddannelse 

 

 

 

Dette høringssvar er et fælles svar fra følgende tre organisationer:  

 

• FGU Danmark 

• Uddannelseslederne 

• Uddannelsesforbundet 

 

Bekendtgørelsen er en konsekvens af trepartsaftalen af 21. november 2020. I denne fremgår 

det i pejlemærke 4, at: ”Elever, som ikke kan finde en praktikplads, kan være henvist til 

skolepraktik. Disse elever skal møde et skolepraktiktilbud af høj kvalitet, som ikke sætter dem 

tilbage i deres uddannelse, men øger elevens sandsynlighed for at færdiggøre sin uddannelse 

med læreplads på en virksomhed”. 

  

De foreslåede ændringerne i bekendtgørelsen er i den henseende nødvendige, og er med til at 

sikre at elever på erhvervsuddannelserne får et mere trygt og sammenhængende 

uddannelsesforløb, og til at gøre det mere attraktivt for unge at søge ind på EUD.  

  

Det er dog problematisk at vilkårene for EUD-elever og elever i den fgu-baserede EUD stadig 

er forskellige. På trods af at regeringen i finanslovsforlaget for 2022 foreslår at hæve 

skoleydelsen, er der stadig en økonomisk forskel, specielt på 3. og 4. år.  

  

Elevgruppe EUD (SKP) kr./uge  FGU (skoleydelse) kr./uge 

Under 18 år 854  854 

Over 18 år – 1. år 2045 2170 (både hjemme/udeboende)  

                   2. år 2250 2170 

                   3. år  2489 2170 

                   4. år 2930 2170 

  

Det er vigtigt at sikre en parallelitet mellem ydelserne, således at eleven på den fgu-baserede 

EUD økonomisk ligestilles EUD-eleven.  

  

Konkret foreslås det derfor, at lovgivningen ændres således at skoleydelsen for den fgu-

baserede EUD følger skolepraktikydelsen, i forhold til beløb, alder, og hvor langt eleven er i 

uddannelsen. 

  

Begrundelserne bag forslaget er for det først at skabe lige forhold mellem de to typer af EUD-

elever. For det andet vil det øge sandsynligheden for at også de fgu-baserede EUD-elever 

færdiggør deres uddannelse. For det tredje vil det forventeligt samlet bidrage til at uddanne 

flere faglærte.  

 


