Spørgsmål/svar om kombineret ungdomsuddannelse, 19-11-14
Spørgsmål: Kan et institutionssamarbejde få udsættelse med at aflevere ansøgningen?
Svar: Hvis et institutionssamarbejde ikke kan nå at færdigbehandle ansøgningen inden
den 24. november kl. 12.00, indsendes en foreløbig ansøgning inden dette tidspunkt.
Institutionssamarbejdets endelige ansøgning skal være ministeriet i hænde senest mandag den 1. december 2014, kl. 12.00. Institutionssamarbejdet opfordres til, at så meget
som muligt af ansøgningsmaterialet indsendes senest d. 24. november.
Spørgsmål: Hvor mange elever kan optages i august 2015?
Svar: Der kan optages halvdelen af den kvote, som udbudsområdet er tildelt. Hvis kvotetallet er ulige - fx 99 – vil det fremgå af bekendtgørelsen om kombineret ungdomsuddannelse, om der kan optages 49 eller 50 elever i august 2015. Bekendtgørelsen ventes
udstedt i uge 48.
Spørgsmål: Kan der optages elever løbende i perioden mellem januar og august – og fra
august til januar?
Svar: Der er ikke løbende optag til uddannelsen, så der kan alene optages elever i januar
og august måned.
Spørgsmål: På den maritime uddannelse skibsassistentuddannelsens grundmodul, er
der centralt fastsat en årlig kvote for optag. Kommer optaget på KUU ud over
denne kvote eller vil optaget på KUU være en del af denne kvote?
Svar: Der er fastsat en kvote for hvor mange elever, der kan optages på
kombineret ungdomsuddannelse, og er der afsat et taxameter, med henblik på at dække
institutionernes udgifter i forbindelse hermed. Det er således ikke forudsat,
at der skæres på kvoter for andre uddannelse, fordi dele heraf indgår i kombineret
ungdomsuddannelse.
Spørgsmål: Kan man blive optaget på KU, hvis man fx har gået på produktionsskole, har
afbrudt egu eller har en halv egu, har gået på TAMU og har enten Brancheforløb
1 eller også Brancheforløb 2?
Svar: Ja, hvis UU vurderer at den unge tilhører målgruppen, samt at optaget kan
rummes indenfor det antal pladser, som udbudsområdet råder over.
Spørgsmål: Hvilken danskprøve kræves der for at blive optaget på KU, når man kommer
fra en sprogskole?
Svar: Der er ingen specifik forudsætning til danskkundskaber forud for optagelse. Dog
må det medtænkes i målgruppevurderingen, at den unge skal kunne bringes til at
bestå fag på D-niveau.
Spørgsmål: Kan man fortsætte på EGU og få merit for opnåede kompetencer på KU, hvis
man stiger af efter 2. eller 3. del på KU?
Svar: EGU og kombineret ungdomsuddannelse er parallelle uddannelser. De er således

ikke tiltænkt en rolle i uddannelsessystemet, hvor eleven gennemfører begge
uddannelser. En elev, der har færdiggjort en kombineret ungdomsuddannelse efter
3. del kan ikke optages på egu. En elev, der er påbegyndt kombineret
ungdomsuddannelse, men som ikke har afsluttet denne, vil kunne optages på egu,
hvis UU vurderer, at den unge er i målgruppen for uddannelsen.
Spørgsmål: Hvis man har afsluttet 9.kl, fortsætter på KU og afslutter denne med 4. del, er
man så kvalificeret til optag på HF?
Svar: Det afhænger af, hvilke fag og niveauer den unge har valgt i den kombinerede
ungdomsuddannelse. Se optagelseskrav til hf på ug.dk.
Spørgsmål: Er man automatisk optaget på Grundforløbets 2. del via en afsluttet KU?
Svar: Det afhænger af, hvilke fag og niveauer, der unge har valgt i kombineret
ungdomsuddannelse. Den unge skal have bestået dansk og matematik på mindst
niveau G.
Spørgsmål: Kvalificerer en afsluttet KU til, at man kan starte på et Hovedforløb?
Svar: Nej, den unge vil ikke kunne nå indgangsniveaet i kombineret
ungdomsuddannelse, men i den udstrækning eleven har kompetencer, der kan
meriteres for i GF2, vil det ske i forbindelse med realkompetencevurderingen.
Spørgsmål: Hvis man vil fortsætte på EUX efter afsluttet KU, kan man så få merit på
grundforløbsfag på en EUX?
Svar: Udgangspunktet er, at der skal finde
en realkompetencevurdering sted, og at den unge skal have merit for allerede
opnåede kompetencer.

Spørgsmål: Jeg er interesseret i at vide om vi er bundet af de erhvervstemaer og
uddannelser vi søger om? Eller kan vi ændre disse? Her tænker vi på, at
arbejdsmarkedet jo ikke er statisk men under konstant forandring, hvorfor et
erhvervsområde jo kan blive uinteressant for uddannelsen, mens et ny kan poppe
op. Der er jo kommuner hvor deres primære erhvervsområder har lidt store knæk
og man har været nødt til at finde andet at leve af.
Svar: Erhvervstemaer kan i løbet af udbudsperioden ændres efter aftale med UVM.
Spørgsmål: Kan en elev gå et modul om i kombineret ungdomsuddannelse? Og
såfremt det er tilfældet, hvad er da kriterierne for at gå et modul om (fx
sygdom, dumpet eksamen mv.), og hvordan håndteres det ift. økonomi?
Svar: Hvis en elev ikke består portfolioprøven skal eleven tilbydes en ny – det
fremgår at den bekendtgørelse, som netop har været i høring. Hvis en elev af
forskellige årsager, fx på grund af sygdom, skal tage dele af uddannelsen om,
så skal institutionssamarbejdet selvfølgelig tage hånd om dette på en behørig måde.
Eleven udløser tilskud så længe at vedkommende er i gang med uddannelsen.

Spørgsmål: Skal målgruppevurderingen fra UU betales af taxametret?
Svar: UU’s arbejde med at målgruppevurdere til Kombineret Ungdomsuddannelse er der
afregnet for i forbindelse med de årlige forhandlinger mellem staten og kommunerne
om kommunernes udgifter (de såkaldte DUT-forhandlinger).
Link til spørgsmål/svar fra spørgemødet den 11-11-14 om kombineret ungdomsuddannelse:
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/EUDreformhjemmeside/2014/PDF/Nov/141113%20
SOS%20kombineret%20ungddomsuddannelse.pdf
Link til slides fra spørgemødet den 11-11-14 om kombineret ungdomsuddannelse:
http://uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Reform2015/Uddannelser/Kombineret-Ungdomsuddannelse

