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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser 

 

Udmelding om pulje til bedre uddannelsesdækning 2021 

1. Indledning 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) åbner med dette brev op 

for, at erhvervsskoler, offentlige og private gymnasier samt VUC’er kan 

ansøge om bevillinger fra pulje til bedre uddannelsesdækning med er-

hvervsuddannelser, hhx og htx. Puljen udmøntes i perioden 2020-2023 

og er i alt på 25 mio. kr. Puljen indgår i den poliske aftale om ”Øget ud-

bud af uddannelser i hele Danmark og henvisningstaxameter” fra 2019. 

Dette er den anden udmeldingsrunde. 

 

Der er ansøgningsfrist den 3. maj 2021. Ansøgerne forventes at få 

svar i løbet af september 2021. 

 

Med den ovenfornævnte politiske aftale blev det indført, at offentlige og 

private gymnasier samt VUC’er fra den 1. januar 2020 kan godkendes til 

at udbyde erhvervsuddannelsernes grundforløb. Dette fremgår af § 62 b i 

lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksen-

uddannelse m.v.  Læs mere om hvordan der ansøges om at udbyde eud-

grundforløb, samt hvilke krav der er til ansøgningen, på ministeriets 

hjemmeside. (link). Gymnasier mv., som ansøger om at blive godkendt til 

at udbyde erhvervsuddannelsernes grundforløb, kan parallelt hermed 

ansøge om tilskud fra puljen til etablering. 

 

2. Hvad kan der ansøges om støtte til (eud, hhx og htx) 

 

Der kan ansøges om bevilling fra puljen til følgende formål: 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1246
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1246
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1246
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/ansvar-og-aktoerer/udbud-af-erhvervsuddannelser/udbud-af-eud-grundforloeb-paa-gymnasier-og-vuc
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/ansvar-og-aktoerer/udbud-af-erhvervsuddannelser/udbud-af-eud-grundforloeb-paa-gymnasier-og-vuc
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1. Oprettelse af nye uddannelsessatellitter af erhvervsrettede uddannel-

ser, dvs. erhvervsuddannelser, hhx og htx, i de egne, hvor der ikke 

findes et udbud i forvejen. 

2. Offentlige og private gymnasier samt VUC’er kan under visse betin-

gelser oprette udbud af erhvervsuddannelsers grundforløb (grundfor-

løbets 1. del og/eller grundforløbets 2. del). 

3. Erhvervsskoler, der inden for gældende udbudsregler opretter et 

udbud af fx erhvervsuddannelsernes grundforløb ved, at erhvervs-

skolen lejer overskydende lokaler på et gymnasium i et udkantsområ-

de. 

 

Oprettelse af nye satellitter forstås på den måde, at en institution på bag-

grund af en eksisterende udbudsgodkendelse åbner et nyt udbud på en 

eller flere andre adresser. For institutioner der udbyder erhvervsuddan-

nelser vil STUK lægge til grund, at ansøgninger om bevilling til at aktive-

re udbudsgodkendelser på adresser, hvor ansøgeren i forvejen har en 

godkendelse, men ikke tidligere har haft et aktivt udbud af erhvervsud-

dannelser, i denne sammenhæng betragtes som nye udbud, da det faktu-

elt forbedrer uddannelsernes tilgængelighed for unge.  

 

Det er muligt at ansøge om tilskud til etablering af udbud, hvor det før-

ste elevoptag starter mellem den 1. august 2021 og 1. september 2022. 

Det bemærkes, at institutioner, som er godkendt til at starte udbud pr. 

august 2021 og som søger om tilskud fra puljen, vil skulle være parate til 

at starte udbud op førend ansøgning om puljemidler er behandlet. Insti-

tutioner som tidligere år har modtaget et tilskud til etablering af nyt ud-

bud fra Pulje til Bedre Uddannelsesdækning, vil ikke kunne søge og få 

bevilling igen til samme udbud. 

 

Ansøgninger om støtte vurderes efter kriterierne beskrevet i afsnit 4 i 

dette brev. Et af kriterierne er sikring af udbud i tyndt befolkede områ-

der. Tyndt befolket område er operationaliseret sådan, at uddannelses-

udbuddet skal været placeret på en adresse i en kommune, der vil udløse 

udkantstilskud til erhvervsuddannelser, hhx og htx. Listen over kommu-

ner, der udløser udkantstilskud, ses i bilag 2. 

 

Puljen udmøntes i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023. Der er 9,1 

mio. kr. til rådighed i 2021 samt 8,4 mio. kr. i 2022 og 2023 tilsammen. 

Udgifterne afholdes på finanslovens § 20.38.02.70. Tilskud til nye uddannel-

sessatellitter af erhvervsrettede uddannelser. Puljetilskuddet kan ydes til instituti-

oner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasial 

uddannelse, private gymnasier og institutioner for almen voksenuddan-

nelse. 

 

Der kan ansøges om dækning af etableringsomkostninger op til de fak-

tisk afholdte udgifter, og maksimalt 1,5 mio. kr. pr. udbud. Etablerings-

omkostninger kan fx være omkostninger til:  
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1) Bygninger, herunder  

a) Lejemål, fx depositum  

b) Tilretning af lokaler, der skal anvendes til undervisning  

c) Køb af udstyr til gennemførelse af undervisningen 

2) IT-udstyr 

3) Lokale oplysningsaktiviteter, vejledning m.v. 

4) Revision 

 

Ansøger skal indsende en kort redegørelse for de etableringsomkostnin-

ger, der søges om bevilling til, og for de samlede etableringsomkostnin-

ger. Redegørelsen skal indeholde en begrundelse for, hvorfor de anførte 

udgifter er nødvendige for at etablere udbuddet. STUK har vedhæftet et 

skema til brug for redegørelsen (bilag b). 

 

Budgettet for de samlede etableringsomkostninger skal være opdelt i 

ovenstående fire kategorier og angive de forventede samlede etablerings-

omkostninger samt egenfinansiering. STUK har vedhæftet et skema til 

brug for angivelse af budget og egenfinansiering (bilag c). 

 

STUK udbetaler hele etableringstilskuddet i umiddelbar forlængelse af 

godkendelse af ansøgningen. Bevilgede midler kan kræves tilbagebetalt, 

hvis de ikke anvendes til formålet.  

 

STUK giver nærmere information om udbetaling af tilskud, regnskab og 

revision i tilskudsbrevet. Der skal aflægges revisorattesteret regnskab for 

anvendelsen af det ydede tilskud.  

 

Tilskudsmodtagerne kan kun foretage justeringer i budgettet efter 

STUK’s forudgående godkendelse. 

 

3. Ansøgningsprocedure 

Ansøgninger om bevillinger til udbud af eud, hhx og htx sendes ind sær-

skilt til adressen STUK.CEF@Stukuvm.dk. I emnefeltet skal der stå 

”Ansøgning om bedre uddannelsesdækning” og i mailens tekst angives 

tydeligt, om der ansøges inden for eud, hhx eller htx. Ansøgninger skal 

være underskrevet af ledelsen. 

 

Særligt for erhvervsuddannelser 

Puljen støtter oprettelse af nye udbudssteder. STUK opfordrer til, at der 

i ansøgningsprocessen sker en løbende koordinering med regionsrådet, 

hvis der er tale om et nyt udbudssted. Regionsrådet har jf. § 34 b i lov 

om institutioner for erhvervsrettet uddannelse en koordinerende rolle 

omfattende grundforløbets 1. og 2. del med hensyn til geografisk dæk-

ning, og skal høres for at kunne afgive indstilling til børne- og under-

visningsministeren om den stedlige placering af nye udbudssteder. Med 

hensyn til grundforløbets 2. del og hovedforløb opfordrer STUK til, at 

mailto:STUK.CEF@Stukuvm.dk
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de faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg inddrages i koordinerin-

gen.  

 
Målet med den samlede koordinering er, at der opnås en hensigtsmæssig 
geografisk dækning og udnyttelse af ressourcerne. 

Ansøgningsprocedure samt ansøgningsskema for erhvervsuddannelser er 

i bilag a. Skema til redegørelse for etableringsomkostninger er i bilag b og 

budgetskemaet findes i bilag c. Alle skemaer skal indsendes til STUK. 

 

For gymnasier m.v. gælder det som nævnt i afsnit 1, at der parallelt skal 

indsendes ansøgning om godkendelse til at udbyde eud-grundforløb. 

 

Særligt for erhvervsgymnasiale uddannelser 

Skema til redegørelse for etableringsomkostninger er i bilag b og budget-

skemaet findes i bilag c. 

 

4. Vurderingskriterier 

 

Særligt for erhvervsuddannelser 
Ved vurdering af ansøgninger om oprettelse af nye udbudssteder med 

støtte fra puljen vil der blive anvendt samme kriterier som ved vurdering 

af ansøgninger om nye udbud af erhvervsuddannelserne. Vurderingskri-

terierne fremgår af bilag d.  

 

Særligt for erhvervsgymnasiale uddannelser 

Ved vurdering af ansøgninger om støtte fra puljen vil der blive anvendt 

samme kriterier som ved vurdering af ansøgninger om nye gymnasiale 

udbud. Ansøgningsproceduren og vurderingskriterierne for ansøgninger 

om nye gymnasiale udbudssteder i skoleåret 2022/2023 blev udmeldt i 

brev af 18. december 2020 fra STUK (link).  

 

Fælles for erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser 

Det indgår som et centralt element i udmøntningen af puljen, at midlerne 

skal gå til at sikre udbud i tyndt befolkede områder. Tyndt befolket om-

råde er operationaliseret sådan, at uddannelsesudbuddet skal været place-

ret i en kommune, der vil udløse udkantstilskud til erhvervsrettede ud-

dannelser. Listen over disse kommuner fremgår af bilag 2. 

 

Hvis der samlet set er ansøgninger for et større beløb end puljens ramme 

for 2021, vil der blive foretaget en tværgående prioritering mellem alle 

ansøgningerne (eud, hhx og htx) ud fra vurderingskriterierne. Der tages i 

denne sammenhæng hensyn til den politiske aftales intention om at sikre 

geografisk spredning af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark, så 

midlerne kommer flere egne af landet til gode.  

 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/organisering-og-ledelse/institutioner-og-udbud
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/organisering-og-ledelse/institutioner-og-udbud
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/organisering-og-ledelse/institutioner-og-udbud
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Endvidere indgår det i vurderingen, om de anførte udgifter vurderes at 

understøtte etableringen af et nyt udbud af eud, hhx eller htx – set ift. 

institutionens anførte begrundelse for omkostningerne. 

 

Børne- og Undervisningsministeren træffer afgørelser om bevillinger ud 

fra en samlet vurdering. 

 

6. Tidsplan og tidsfrister 

Arbejdet med ansøgninger til puljen om bedre uddannelsesdækning gen-

nemføres efter tidsplanen i bilag 1. Institutioner og andre aktører vil bli-

ve orienteret om væsentlige ændringer. Der er frist den 3. maj 2021 for 

ansøgninger om bevilling fra puljen. STUK forventer at kunne give svar 

til ansøgerne i løbet af september 2021. 

 

Spørgsmål om puljeansøgninger til udbud af erhvervsuddannelser kan 

rettes til: 

Fuldmægtig Signe Uhrenholdt Madsen 

Signe.Uhrenholdt.Madsen@stukuvm.dk 

 

Chefkonsulent John T. Larsen 

John.Torben.Larsen@stukuvm.dk 

 

Spørgsmål om puljeansøgninger til udbud af hhx og htx kan rettes til: 

 

Fuldmægtig Charlotte Hofman-Bang 

Charlotte.hofman-bang@stukuvm.dk   

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Signe Uhrenholdt Madsen 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 21 42 55 38 

Signe.Uhrenholdt.Madsen@stukuvm.dk 

 

 

mailto:Signe.Uhrenholdt.Madsen@stukuvm.dk
mailto:John.Torben.Larsen@stukuvm.dk
mailto:Charlotte.hofman-bang@stukuvm.dk
mailto:Signe.Uhrenholdt.Madsen@stukuvm.dk
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Bilag 1 Tidsplan 

 

Tidspunkt Opgave Ansvar 

Ultimo januar STUK: 

 udmelder pulje til bedre uddannel-

sesdækning til erhvervsskoler og 

gymnasier 

 

 åbner ansøgningsprocedure for nye 

gymnasiale udbud i skoleåret 

2022/2023 (brev udsendt den 18. 

december 2020) 

STUK 

Mandag den 1. 

februar  

Annoncering på www.statens-

tilskudspuljer.dk  af pulje til bedre uddannel-

sesdækning 

STUK 

Mandag den 3. 

maj  

Frist for ansøgning om bevilling fra pulje og 

for ansøgninger fra gymnasier mv. om ud-

bud af eud-grundforløb 

 

Institutioner 

Ultimo maj  Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrette-

de Uddannelser afgiver indstilling om even-

tuelle ansøgninger om udbud af eud-

grundforløb på gymnasier. 

REU 

September STUK har givet tilsagn/afslag til ansøgerne 

på udbudsansøgninger og ansøgninger om 

bevillinger fra puljen 

STUK 

August 2021-1. 

september 2022 

Skolen åbner det nye udbudssted inden for 

perioden august 2021 – 1. september 2022. 

Institutioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.statens-tilskudspuljer.dk/
http://www.statens-tilskudspuljer.dk/
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Bilag 2 Liste over kommuner der udløser udkantstilskud gældende 

fra 2021 (udkantskommuner) 

 

Assens Kommune 

Billund Kommune 

Bornholms Regionskommune 

Faxe Kommune 

Faaborg-Midtfyn Kommune 

Guldborgsund Kommune 

Haderslev Kommune 

Hedensted Kommune* 

Hjørring Kommune 

Ikast-Brande Kommune* 

Jammerbugt Kommune 

Kalundborg Kommune 

Kerteminde Kommune 

Langeland Kommune 

Lemvig Kommune 

Lolland Kommune 

Læsø Kommune 

Mariagerfjord Kommune 

Middelfart Kommune 

Morsø Kommune 

Norddjurs Kommune 

Nordfyns Kommune 

Nyborg Kommune 

Odsherred Kommune 

Ringkøbing-Skjern Kommune 

Samsø Kommune 

Skive Kommune 

Sorø Kommune* 

Stevns Kommune 

Struer Kommune 

Svendborg Kommune 

Syddjurs Kommune 

Thisted Kommune 

Tønder Kommune 

Varde Kommune 

Vejen Kommune 

Vesthimmerlands Kommune 

Vordingborg Kommune 

Ærø Kommune 

Aabenraa Kommune 

 

* Nye udkantskommuner fra 2021 


