
18. juni 2020 Aftale om hjælpepakke til erhvervsuddannelserne og EGU mel

lem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, 

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folke

parti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, de frie grønne 

stemmer og Partiet Fremad 

Regeringen har den 18. juni 2020 indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, 
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folke
parti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, de frie grønne stemmer og 
Partiet Fremad om initiativer, som skal hjælpe med at fastholde eleverne på er
hvervsuddannelserne og sikre, at flere EGU-elever kan få en læreplads.  

Aftalepartierne er opmærksomme på, at nedlukningen af skoler og institutioner 
har haft indflydelse på elevernes uddannelse, og at ikke alle elever har fået tilstræk
keligt udbytte af nødundervisningen. Derfor er aftaleparterne klar til at give en 
ekstra håndsrækning til elever på erhvervsuddannelserne, der har været hjemme i 
flere måneder på grund af coronakrisen, og til elever på EGU som har svært ved 
at få en praktikaftale med en virksomhed.  

På den baggrund har parterne indgået aftale om initiativer, som skal bidrage til at 
hjælpe disse elever godt videre med deres uddannelse:   

Supplerende grundforløbsundervisning 
Aftaleparterne er enige om at afsætte 27 mio. kr. i 2020 og 7,6 mio. kr. i 2021 til, 
at skolerne efter en konkret individuel vurdering kan tilbyde elever op til fire ugers 
ekstra undervisning, inden eleven aflægger grundforløbsprøve, hvis eleven ellers 
vurderes at være i risiko for ikke at kunne bestå denne. Forslaget omfatter elever, 
som færdiggør grundforløbets 2. del sommeren 2020.  

Ekstra uddannelsesstart på erhvervsuddannelsernes grundforløb  
Aftaleparterne er enige om at afsætte 19,5 mio. kr. i 2020, 46,1 mio. kr. i 2021 og 
7,5 mio. kr. i 2022 til, at eleverne i resten af 2020 får mulighed for at starte på et 
nyt grundforløb 2 på erhvervsuddannelserne, uden at det tælles med som et ud
dannelsesforsøg. Elever kan i dag højst blive optaget tre gange på grundforløbets 
2. del. For at sikre, at flest muligt gennemfører en erhvervsuddannelse, suspende
res denne regel midlertidigt, så uddannelsesstart resten af 2020 på grundforløbets 
2. del ikke tælles med som et uddannelsesforsøg.  

EGU løntilskud 
Aftaleparterne er enige om at afsætte 15 mio. kr. i 2020 til, at private arbejdsgivere 
kan modtage et løntilskud svarende til ca. 90 pct. for nye praktikaftaler med elever 
på erhvervsgrunduddannelsen (EGU) under FGU i resten af 2020. Det skal øge 
incitamentet til at ansætte EGU-elever. Løntilskuddet udmøntes som tillæg til den 
eksisterende EGU-bonusordning. Aftaleparterne er endvidere enige om, at ord
ningen evalueres primo 2021. 
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