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 Til institutioner, der kan deltage i  
institutionssamarbejder i  
henhold til § 6, stk. 1, i lov om  
kombineret ungdomsuddannelse 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Indkaldelse af ansøgninger om godkendelse af udbud under Lov 
om kombineret ungdomsuddannelse 

 
 
Undervisningsministeriet indkalder herved ansøgninger om godkendelse 
af institutionssamarbejder og udbud af pladser på kombineret ungdoms-
uddannelse.  
 
Ansøgninger skal indgives til ministeriet senest fredag den 24. november 
2014 kl. 12.00 på e-mail til adressen uvavej@uvm.dk. Om udformning af 
ansøgningen mv., se vedlagte 
• Beskrivelse af ansøgningsprocedure  
• Skabelon for ansøgning 
 
Ministeriet ser gerne, at interesserede institutionssamarbejder anmelder 
deres interesse til samme adresse senest 3. november 2014.  
 
Godkendelse af udbud forventes meddelt senest den 30. januar 2015. 
 
Baggrund 
Kombineret ungdomsuddannelser er oprettet ved Lov nr. 631 af 
16/06/2014. Kombineret ungdomsuddannelse skal kunne påbegyndes i 
perioden fra den 1. august 2015 og indtil den 31. januar 2021. 
 
Undervisningsministeren skal godkende institutionssamarbejder og ud-
bud af uddannelser under loven. Der vil skulle godkendes et institutions-
samarbejde for hvert af 20 geografiske dækningsområder. Lovens § 6 
fastsætter hvilke skoler og institutioner, der kan indgå i et institutions-
samarbejder. Liste herover og over de geografiske dækningsområder 
fremgår af vedlagte beskrivelse. 
 
Rammer for godkendelse af udbud 
Rammerne for godkendelse af udbud af kombineret ungdomsuddannelse 
fremgår af vedlagte beskrivelse og skabelon for ansøgning.  
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Ministeriet har netop sendt et udkast til bekendtgørelse om kombineret 
ungdomsuddannelser i høring (Se høringsportalen). Ansøgningerne skal 
udarbejdes i forhold til bestemmelserne heri.  
 
Godkendelse af udbud vil ske i forhold til den udstedte bekendtgørelse. 
Såfremt evt. ændringer i bekendtgørelsen giver væsentlige ændringer i 
vilkårene for institutionssamarbejderne, vil der blive mulighed for at æn-
dre ansøgningerne inden ministeriet træffer afgørelse.  
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