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1. Velkommen til BUVM’s nyhedsbrev om de gymnasiale 
uddannelser!

Du kan få ”Nyt om de gymnasiale uddannelser” direkte i din mail-postkasse 
ved at tilmelde dig BUVM’s nyhedsbrev på Børne- og Undervisningsministeri-
ets hjemmeside (uvm.dk).

Hvis du vælger nyhedskategorien ”Uddannelser til unge”, vil du modtage ”Nyt 
om de gymnasiale uddannelser”, som udkommer cirka hver tredje måned.

2. Ændrede og nye læreplaner
En række læreplaner på de gymnasiale uddannelser er justeret eller er i høring. 
Det drejer sig om følgende:
• Historiefag på alle gymnasiale uddannelser: Der er foretaget ændringer 

i læreplanerne for historiefagene i alle de gymnasiale uddannelser. Som 
en del af udmøntningen af regeringens handlingsplan mod antisemitisme 
er der tilføjet et nyt kernestofpunkt om ”Holocaust og andre folkedrab”. 
Vejledningerne vil blive opdateret i løbet af efteråret. Hjemmesiden www.
aldrigmere.dk vil løbende blive opdateret med relevant inspiration. De nye 
læreplaner findes her: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/
fag-og-laereplaner

• Studieområdet hhx/htx: Der er iværksat høring over ændring af lære-
planerne for studieområdet på htx og hhx, således at det fremadrettet vil 
være op til den enkelte skole at fastlægge antallet af studieområdeforløb. 
Høringen udløber 20. juni 2022. Det er hensigten, at ændringen træder i 
kraft fra 1. august 2022.

• Billedkunst A, dramatik A, idræt A og mediefag A. Der har været gennem-
ført forsøg med de fire fag, som nu er afsluttet. Det er besluttet, at fagene 
permanentgøres, dog således at de kun kan anvendes i lokalt godkendte 
studieretninger. Læreplanerne er i høring med udløb 20. juni 2022 og for-
ventes at træde ikraft fra 1. august 2022

Indhold

1. Velkommen til BUVM’s nyhedsbrev 
om de gymnasiale uddannelser!

2.  Ændrede og nye læreplaner

3.  Nye vejledninger og justerede 
vejledninger

4.  Tema for FIP-kurser 2022-2023

5.  Nyt om puljer

6.  Forlængede forløb for anbragte 
unge

7.  Temadag om SPS på 
ungdomsuddannelserne

8.  EMU-artikel med pointer fra 
temadage om unges udsathed i 
Gymnasiet

9.  Sensommer- og efterårsmøder i 
implementeringsnetværk

10.  Udviklingsdage om bæredygtighed

https://www.uvm.dk
https://www.uvm.dk
https://www.uvm.dk
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner


Nyt om de gymnasiale uddannelser – juni 2022 • 2

3. Nye vejledninger og justerede vejledninger
Der udarbejdes vejledninger til bekendtgørelsen for studie- 
og ordensreglerne, for undervisningsbeskrivelser og regler 
om selvstuderende. Samtidig bliver vejledningen for de 
tværgående kompetencer justeret og samlet i én fælles vej-
ledning. Vejledningerne vil være tilgængelige i begyndelsen 
af det nye skoleår på uvm.dk.

4. Tema for FIP-kurser 2022-2023
På det kommende skoleårs FIP-kurser vil fagkonsulenter-
ne særligt sætte fokus på overgang fra grundskolen til de 
gymnasiale uddannelser i de enkelte fag og overgang til 
videregående uddannelse. Overgang fra grundskolen vil 
bl.a. fokusere på elevernes faglige forudsætninger, herunder 
arbejdsmetoder i grundskolen, sammenhængen mellem 
eksperimentelt arbejde og teoretisk arbejde, fokus på 
skriftlighed over for mundtlighed og stilladsering af faglig 
progression. Overgang til videregående uddannelse vil bl.a. 
omhandle det studieforberedende perspektiv (fra elev til 
studerende) med fokus på definition af viden, færdigheder, 
kundskaber og kompetencer på de forskellige niveauer, kar-
rierelæring i fagene og det professionsrettede perspektiv, 
som er en særlig profil for hf, og det praksisrettede som et 
vigtigt perspektiv på særligt hhx og htx.

Det er nu muligt at tilmelde deltagere på næste års FIP- 
kurser på gl.org.

5. Nyt om puljer 
Ansøgningsfristen for udvekslingspuljen til Frankrig, Spanien 
og Tyskland på de gymnasiale uddannelser og erhvervsud-
dannelserne forlænges. Dermed vil det igen blive muligt 
for udbydere af gymnasiale uddannelser at søge om korte 
udvekslingsophold af cirka 10 dages varighed for op til 20 
elever eller lange udvekslingsophold af 3-4 ugers varighed 
for op til seks elever til Frankrig, Spanien eller Tyskland. Den 
nye ansøgningsfrist forventes at blive i august 2022.

Grøn iværksætterpulje på ungdomsuddannelserne er åben 
for ansøgninger. Der kan nu søges om midler til projekter 
som har til formål at styrke ungdomsuddannelsernes arbej-
de med grønt iværksætteri. Projekterne skal gennemføres 
i samarbejde med minimum én virksomhed/organisation/
institution, som har indgående erfaring med, og kendskab til, 
området. Ansøgningsfristen er torsdag d. 1. september.

Pulje til seksualvejledning i ungdomsuddannelserne og FGU 
som ministeren offentliggjorde i forbindelse med Uge Sex, er 
klar til at blive udmeldt. Puljen har til formål at understøtte 
en tidssvarende seksualvejledning. Der kan søges om tilskud 
fra puljen til at udarbejde nye undervisningsmaterialer til 
elever og/eller til opkvalificering af lærere på ungdomsud-
dannelserne og FGU. Puljen kan ansøges af aktører med 
indgående viden om seksualvejledning, og projekter skal 
gennemføres som et samarbejde mellem aktøren og under-
visningsinstitutioner på ungdomsuddannelsesområdet og/
eller FGU. Ansøgningsfristen er torsdag den 15. september 
2022.

For alle puljer gælder det, at du kan holde dig opdateret på 
uvm.dk.

6. Forlængede forløb for anbragte unge
Det forventes, at der fra august 2022 vil blive mulighed for, 
som et forsøg, at tilbyde et forlænget forløb til unge, der er 
anbragt uden for hjemmet. Den gymnasiale uddannelse vil 
kunne udstrækkes med ét år, som det kendes fra personer 
med funktionsnedsættelse. Forsøget er en del af Aftale om  
at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge. 
Bekendtgørelse over forsøget er i høring frem til 13. juni 
2022.

7. Temadag om SPS på ungdomsuddannelserne
Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet, afholder 
en temadag om specialpædagogisk støtte på ungdomsud-
dannelserne onsdag den 28. september 2022.

Antallet af elever, der modtager specialpædagogisk støtte 
(SPS) på baggrund af en psykisk eller neurologisk funktions-
nedsættelse, er støt stigende både på ungdomsuddannelser 
og på videregående uddannelser. Temadagen vil sætte fokus 
på SPS på ungdomsuddannelserne.

Programmet for temadagen indeholder oplæg fra Styrel-
sen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om rammerne og 
udviklingen indenfor SPS. Rådgivnings-og støttecentret 
præsenterer, hvordan man teoretisk kan forstå og arbej-
de med elever, der er berettiget til SPS på baggrund af en 
psykisk eller neurologisk funktionsnedsættelse. Temadagen 
henvender sig primært til SPS-ansvarlige og støtteperso-
ner fra ungdomsuddannelser, men andre interesserede er 
velkomne.

Temadagen afholdes onsdag den 28. september 2022, kl. 
10.00-15.00. Læs mere om arrangementet og tilmeld dig på 
au.dk.

8. EMU-artikel med pointer fra temadage om 
unges udsathed i Gymnasiet

Der er publiceret en opsamlingsartikel med pointer fra de to 
temadage om unges udsathed i gymnasiet, der blev afholdt i 
slutningen af april. Artiklen indeholder eksempler fra skoler, 
der arbejder med udsathed f.eks. i form af gruppevejledning 
med fokus på self-efficacy. Find artiklen på EMU.dk

https://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser-tilmelding.aspx
https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt
https://www.au.dk/raadgivnings-og-stoettecentret/kurser-konferencer-og-konsulentydelser/temadag-om-sps-paa-ungdomsuddannelserne
https://emu.dk/hhx/ledelse/paedagogisk-ledelse/temadage-om-unges-udsathed-i-gymnasiet?b=t431-t658-t669
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9. Sensommer- og efterårsmøder i 
implementeringsnetværk 

De gymnasiale læringskonsulenter afholder næste runde 
implementeringsnetværk for ledere og særlige ressour-
cepersoner på de gymnasiale uddannelser i september/
oktober. Temaerne for møderne vil være unges udsathed og 
samarbejdskultur. Derudover vil skolerne få mulighed for at 
drøfte aktuelle udfordringer. Hvis din skole ikke deltager i 
et netværk, og har spørgsmål om det eller er interesseret i 
at deltage, kan du henvende dig til læringskonsulent Erwin 
Christensen, e-mail: Erwin.Christensen@stukuvm.dk eller 
på tlf. 23284927

10. Udviklingsdage om bæredygtighed
De gymnasiale læringskonsulenter inviterer til to udviklings-
dage om bæredygtighed i gymnasiet for elever, lærere, ledere og 
teknisk administrativt personale, hvor skolerne får støtte til 
at udvikle bæredygtighedsindsatser med særligt fokus på 
helskoletænkning og elevernes handlekompetence.

Udviklingsdagene afholdes den 15. september 2022 på 
Nyborg Gymnasium samt virtuelt den 13. april 2023. For 
nærmere indhold og tilmeldingslink se denne invitation.

mailto:Erwin.Christensen%40stukuvm.dk?subject=
https://emu.dk/stx/ledelse/kompetenceudvikling/invitation-til-udviklingsdage-om-baeredygtighed
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