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  Til institutioner der er godkendt til at udbyde erhvervsuddannelser. 

 

Orientering om oprettelse af udbud i Optagelse.dk 2022/2023 på er-

hvervsuddannelsesområdet 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sender hermed information om opret-

telse af udbud i Optagelse.dk for grundfor-løbets 1. del (GF1), grundforløb plus 

(GF+), grundforløbets 2. del (GF2) samt hovedforløb (HF).  

 

Oprettelse af udbud  
Alle institutioner, der er godkendt til at udbyde erhvervsuddannelser, skal fra ul-

timo oktober til ultimo november oprette udbud for det kommende skoleår 

2022/2023 i Optagelse.dk. Bemærk venligst, at Optagelse.dk først åbner for ud-

budsoprettelse den 25. oktober 2021. STIL vilsende en orientering, når systemet 

er klar.  

 

Fristen for at melde udbud klar til godkendelse er: 

Den 26. november 2021 

 

Af hensyn til processen med teknisk godkendelse af udbud er det vigtigt, at 

deadline overholdes.  

 

Læs mere om oprettelse af eud-udbud på Optagelse.dk i denne viden.stil-dk-arti-

kel:https://viden.stil.dk/x/VAISB 

Godkendelse af udbud  
Efter I har oprettet jeres udbud, gennemgår Kontor for Erhvervsuddannelser 

udbuddene på Optagelse.dk. I har som institution selv ansvaret for, at de indbe-

rettede udbud overholder gældende regler og udbudsgodkendelser.  

 

Vi bestræber os på, at alle udbud er godkendt den 22. december 2021.  

Ændringer i Optagelse.dk  
Der er foretaget en enkelt ændring/tilpasning i Optagelse.dk.  

https://viden.stil.dk/x/VAISB
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Online forløb  

Det er igen i år muligt ved oprettelse af udbud, der foregår online, at krydse af, 

at det foregår online. Det er herudover muligt for ansøger at se i Optagelse.dk, 

hvis et udbud foregår online. Udbud, som foregår online skal ikke navngives på 

en særlig måde, men alene have markeringen ”foregår online” på udbuddet.  

Opmærksomhedspunkter  
Oprettelse af udbud på afdelingsniveau 

Der er nogle opmærksomhedspunkter i forbindelse med oprettelse af udbud, 

som skal sikre korrekt visning af udbuddene og deres geografiske placering for 

ansøgeren og andre brugere af ug.dk,  

 På alle udbud skal der oplyses den afdeling, udbuddet forventes afholdt på, 

og ikke ejerinstitutionen.  

 Ved overførelser (kopi) af tidligere udbud skal det således sikres, at det 

fremgår, hvilken afdeling udbuddet foregår på og ikke ejerinstitutionen. Det 

gælder således, at alle udbud skal oprettes på afdelingsniveau.  

 Oprettelse af udlagte udbud i optagelse.dk (”Uddannelsen foregår på”) skal 

ske på den afdeling, som er oprettet i Institutionsregistreret til den udlagte 

undervisning. 

 

Endvidere er det afgørende, at udbud oprettes på afdelinger, således at det er 

muligt at knytte ansøgere og elever til konkrete undervisningssteder til brug for 

opgørelser på uddannelsesstatistik.dk, tilsyn og til opfølgning på politiske aftaler. 

 

Herudover vil det fremgå i de efterfølgende afsnit, hvor I skal være særlige op-

mærksomme ved oprettelse af udbud, således at Erhvervsuddannelseskortet vi-

ser skolens udbud korrekt. 

 

 

Fagretninger  

Der må kun tilknyttes et hovedområde ved oprettelse af fagretninger.  

 

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 570 af 7. maj 2019 om erhvervsuddannelser § 

23, stk. 6, sidste punktum, at "en fagretning skal bestå af fagligt tematiserede projekter in-

den for et eller i begrænset omfang to hovedområder".  

 

Selvom der i begrænset omfang indgår projekter fra et andet hovedområde, skal 

fagretningen kun tilknyttes hovedområdet, som udgør den største andel af fag-

retningen.  

 

Vi skal ligeledes gøre opmærksom på, at der er krav om, at der til brug for ele-

ver, der endnu ikke har valgt fagretning, skal oprettes en fagretning med titlen 

”Jeg vælger fagretning senere”, hvor skolen tilknytter et eller flere hovedom-

råder. Der er her undtagelse fra kravet om, at der kun må tilknyttes et hovedom-

råde.  

 

https://www.ug.dk/erhvervsuddannelseskortet/
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Det er vigtigt ved oprettelse af ”Jeg vælger fagretning senere”, at der tilføjes mu-

lige GF2 relationer samt relationen ”ved ikke endnu”. Relationerne til GF2 er en 

vigtig information for eleven.  

 

Fagretningen ”Jeg vælger fagretning senere” vil ikke blive vist på Erhvervsud-

dannelseskortet på ug.dk. Til brug for at frasortere visning af denne fagretningen 

anvendes relationen ”ved ikke endnu”. Det er således vigtigt, at også denne rela-

tion er tilknyttet denne fagretning. 

 

Bemærk, at titlen skal være ”Jeg vælger fagretning senere” fremfor f.eks. ”Jeg 

ved ikke” el.lign. Herved gøres det mere tydeligt, at eleven vælger at udskyde val-

get af fagretning til inde i begyndelsen af GF1, som eleven har ret til. Fagretnin-

gen skal være mulig at vælge inden for alle hovedområder, som skolen udbyder. 

Dette gælder også skoler der kun har en fagretning.  

 

Fagretninger der ikke overholder ovenstående retningslinjer afvises.  

 

Fagretninger med eux - merkantile  

De merkantile eux-forløb består af et grundforløb, et studiekompetencegivende 

forløb og et hovedforløb med en samlet varighed på fire år.  

Eleverne opnår delvis studiekompetence svarende til hf uden overbygning (bevis 

for eux 1. del) når de har afsluttet det studiekompetencegivende forløb. Den ge-

nerelle studiekompetence opnår elever, når de har afsluttet det samlede forløb 

efter fire år. 

 

Intentionen med de merkantile eux-forløb er, at eleverne gennemfører hele ud-

dannelsen inkl. hovedforløbet og opnår bevis for erhvervsfaglig studentereksa-

men, der giver mulighed for at søge alle typer videregående uddannelse, herun-

der universitetsuddannelser. 

 

I forlængelse af ovenstående må skolerne ikke:  

 Beskrive de første to år af det merkantile eux-forløb som et afsluttende for-

løb/en afsluttende uddannelse.  

 Anvende andre benævnelser for de første to år af de merkantile eux-forløb 

end "eux 1. del".  

 

Grundforløb plus  

Det er hensigten, at skolen skal planlægge udbuddet af GF+ således, at eleverne 

kan påbegynde GF2 i umiddelbar forlængelse af et afsluttet GF+ forløb, så ele-

verne ikke oplever en pause i deres uddannelsesforløb.  

 

Oprettelse af udbud af GF+ skal ske på samme måde som oprettelse af GF1. 

Dvs. GF+ skal tilknyttes ét af de fire hovedområder, og der skal oprettes en eller 

flere fagretninger. Dog skal der anvendes de særlige hovedområder til GF+.  

 

Hovedforløb  
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Hovedforløb, herunder specialer, for de uddannelser der forventes udbudt det 

kommende år, skal oprettes i optagelse.dk. Udbuddene skal tilknyttes den afde-

ling, skolen forventer at udbyde det på. Udbuddene for hovedforløbene indehol-

der få oplysninger, og der skal kun oprettes et udbud pr. speciale man forventer 

at udbyde. 

 

Bemærk, disse oplysninger vises også på Erhvervsuddannelseskortet, dvs. så-

fremt der ikke oprettes udbud på de hovedforløb, herunder specialer, skolen ud-

byder, vil skolen fremstå på kortet med ingen eller få uddannelser.  

 

Afkrydsning af eux og skolepraktik 

Ved oprettelse af udbud er det muligt, at oplyse om der er eux på uddannelsen 

og om der er skolepraktik. Det er vigtigt, at sikre denne afkrydsning er korrekt. 

Ud over eleven bliver vildledt såfremt denne afkrydsning ikke er korrekt, vil det 

også betyde, at det vises forkert på Erhvervsuddannelseskortet. 

Sletning/ændring af udbud efter de er godkendt til offentliggø-
relse 
Udbud der er godkendt til offentliggørelse og hvor ansøgningsperioden er i gang 

kan ikke slettes uanset årsag. Skolen skal jf. § 61 eud-bekendtgørelsen kontakte 

eleverne med tilbud om vejledning og bistand til elevens videre uddannelsesfor-

løb. 

 

STUK skal herudover henstille til, at et udbuds startdato, ansøgningsperiode mv. 

der er godkendt til offentliggørelse, kun ved helt særlige tilfælde ændres.  

Behov for godkendelse af udbud efter årlige kadence 
Det forventes, at størst delen af udbud for skoleår 2022/2023 oprettes inden 26. 

november 2021. Opstår der ekstraordinært behov for oprettelse af udbud ud 

over den årlige kadence, sker godkendelsen af disse udbud også af STUK. Det 

foregår ved (i god tid), at der sendes en mail til given1@stukuvm.dk, hvori det 

fremgår hvilke udbud der ønskes godkendt til offentliggørelse. 

 

Til orientering fremgår væsentlige punkter i forbindelse med operttelse af udbud 

i optagelse.dk 2022/2023 i en oversigt i bilag 1. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Gitte Kildegaard Venning 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 52 15 

gitte.kildegaard.venning@stukuvm.dk 

  

mailto:given1@stukuvm.dk
mailto:gitte.kildegaard.venning@stukuvm.dk
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Bilag 1 

 

Oversigt over væsentlige punkter i forbindelse med oprettelse af udbud i 

optagelse.dk 2022/2023 

 

Frist for oprettelse 

af udbud  

 

Den 26. november 2021 

 

Godkendelse af ud-

bud  

 

Udbud oprettet inden for fristen forventes, at være 

godkendt den 22. december 2021.  

 

Online forløb  Ved oprettelse af online forløb sættes der flueben for 

”online forløb” 

 

Det er implementeret på ansøgersiden, at ansøgeren 

vil kunne se det er online forløb. 

 

Oprettelse af udbud 

på afdelingsniveau 

 

 

Alle udbud skal oprettes på afdelingsniveau. 

 

Det gælder således, at alle udbud skal oprettes på den 

afdeling hvor udbuddet forventes at finde sted og 

ikke institutionens hovedadresse 

 

Ved overførelser (kopi) af tidligere udbud skal det så-

ledes sikres, at det fremgår hvilken afdeling udbuddet 

foregår på og ikke institutionens hovedadresse.  

 

Oprettelse af udlagte udbud i optagelse.dk (’Uddan-

nelsen foregår på)’ skal ske på den afdeling, som er 

oprettet i Institutionsregistreret til den udlagte under-

visning. 

 

Hvis institutionen udbyder undervisning på mere end 

én lokation, er det vigtigt, at dette afspejles i Instituti-

onsregisteret. I praksis betyder det, at hvis et nyt ud-

bud, herunder udlagte udbud, er beliggende på en lo-

kation, hvor institutionen ikke i forvejen gennemfører 

undervisning, skal der i registret oprettes en ny afde-

ling til dette udbud. Hovedinstitutionen er den insti-

tution, som er godkendt til udbuddet og afdelingen 

den lokalitet, hvor udbuddet udlånes til. 

 

Fagretninger  

 

Fagretningen skal kun tilknyttes ét hovedområde.  

Det hovedområde som udgør den største andel af 

fagretningen. 
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Fagretning:  ”Jeg 

vælger fagretning 

senere” 

Der skal oprettes en fagretning med titlen ”Jeg vælger 

fagretning senere”, hvor skolen tilknytter et eller flere 

hovedområder.  

Der er her undtagelse fra kravet om, at der kun må tilknyttes 

et hovedområde.  

Husk at sætte mulige G2 relationer samt ”Ved ikke 

endnu”.  

 

Beskrivelse af fag-

retninger med eux - 

merkantile  

 

Må ikke beskrive: 

 de første to år af det merkantile eux-forløb som et 

afsluttende forløb/en afsluttende uddannelse.  

 muligheden for at afbryde det merkantile eux-for-

løb og eventuelt fortsætte i videregående uddan-

nelse som værende ligestillet med at fortsætte i 

hovedforløbet.  

 og ikke anvende andre benævnelser for de første 

to år af de merkantile eux-forløb end "eux 1. del".  

 

Oprettelse af 

Grundforløb plus  

 

Anvend de særlige hovedområder til GF+ og ligele-

des kun tilknytte et hovedområde til hvert udbud. 

 

GF+ Omsorg, sundhed og pædagogik 

GF+ Kontor, handel og forretningsservice 

GF+ Fødevarer, jordbrug og oplevelser 

GF+ Teknologi, byggeri og transport 

 

Kortere Grundfor-

løb 2 for studenter – 

Merkantile uddan-

nelser  

 

Til brug for udbud af grundforløb 2 for studenter på 

de merkantile uddannelser, er der oprettet følgende 

særlige uddannelser:  

 Handelsuddannelse (for elever med stx, hf, htx, 

eux tekniske udd.)  

 Detailuddannelse (for elever med stx, hf, htx, eux 

tekniske udd.))  

 Eventkoordinator (for elever med stx, hf, htx, eux 

tekniske udd.))  

 Kontoruddannelse (for elever med stx, hf, htx, 

eux tekniske udd.))  

Oprettelse af ho-

vedforløb herunder 

specialer 

 

Hovedforløb, herunder specialer, for de uddannelser 

der forventes udbudt det kommende år, skal oprettes 

i Optagelse.dk. 

 

Opret de forventede hovedforløb, herunder specialer, 

for alle de uddannelser der forventes udbudt det 

kommende år. 

 

Udbuddene skal tilknyttes den afdeling, skolen for-

venter at udbyde det på.  
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Bemærk, disse oplysninger vises også på Erhvervsud-

dannelseskortet, dvs. såfremt der ikke oprettes udbud 

på de hovedforløb, herunder specialer, skolen udby-

der, vil skolen fremstå på kortet med ingen eller få 

uddannelser.  

 

Afkrydsning af eux 

og skolepraktik 

 

Tjek at afkrydsningen af eux og/eller skolepraktik er 

korrekt.  

  

Ekstraordinært be-

hov for godken-

delse af udbud efter 

årlige kadence 

 

Godkendelsen af disse udbud skal også foretages af 

STUK.  

 

Mail sendes til given1@stukuvm.dk, hvori det frem-

går hvilke udbud der ønskes godkendt til offentliggø-

relse. 

 

Yderligere informa-

tion om oprettelse 

af udbud i opta-

gelse.dk 

https://viden.stil.dk/x/VAISB 
 
 

Hvordan ser vis-

ning af geografisk 

placering ud på 

ug.dk? 

Se Erhvervsuddannelseskortet på ug.dk 

https://www.ug.dk/erhvervsuddannelseskortet 

 

Udbuddene, der oprettes i Optagelse.dk vises på Er-

hvervsuddannelseskortet, når de er godkendt af 

STUK. Udbuddene, der vises på kortet, følger: 

 Perioden 1. august - 31. december: 

 Udbud vises for det nuværende skoleår 

(2021/2022). 

 Perioden 1. januar - 31. juli: 

 Udbud vises for det nuværende skoleår 

(2021/2022), hvis studiestartsdatoen ikke er pas-

seret 

 Udbud vises for det kommende skoleår 

(2022/2023). 

 

 

mailto:given1@stukuvm.dk
https://viden.stil.dk/x/VAISB
https://www.ug.dk/erhvervsuddannelseskortet

