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Orientering om offentliggørelse af fordelsuddannelser for 2020 

I 2020 er 37 erhvervsuddannelser samt uddannelsen til erhvervsfisker udpe-
get til fordelsuddannelser. Læs nyheden på Børne- og Undervisningsmini-
steriets hjemmeside. 
 
Ministeriet ønsker at informere om de udpegede fordelsuddannelser, så I 
som vejledere har mulighed for at guide grundskoleelever ind i disse uddan-
nelser, hvor der forventes efterspørgsel på faglært arbejdskraft og gode mu-
ligheder for praktikpladser. 
 
Listen over fordelsuddannelser i 2020 findes på Børne- og Undervisnings-
ministeriets hjemmeside, og er vedlagt som bilag til dette brev. På UG.dk 
fremgår det ligeledes, hvad fordelsuddannelser er, og det fremgår af de en-
kelte uddannelsesannoncer, hvorvidt en uddannelse er udpeget til en for-
delsuddannelse.  

 
Hvad er fordelsuddannelserne og fordelen ved dem?  
Fordelsuddannelser er uddannelser, hvor der især kommer til at mangle 
faglærte i fremtiden. Arbejdsgiverne, der har udpeget fordelsuddannelserne, 
har kollektivt forpligtet sig til at oprette praktikpladser til mindst ni ud af ti 
elever på fordelsuddannelserne. Fordelsuddannelserne er derfor et attraktivt 
førstevalg for unge og voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse både med 
hensyn til muligheden for praktikpladser og efterfølgende job, og målet er at 
de der står og skal vælge en erhvervsuddannelse i særlig grad vil vælge en 
fordelsuddannelse. For arbejdsgiverne er fordelen ved fordelsuddannelser, 
at de arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftaler med elever på fordelsud-
dannelser, kan opnå en ekstra økonomisk bonus.  
  
Informationsindsats om fordelsuddannelser  
Det fremgår af trepartsaftalen, at regeringen og arbejdsmarkedets parter 
forpligter sig til igennem konkrete initiativer at understøtte søgningen til 
fordelsuddannelserne, fx gennem vedvarende oplysningsarbejde over for 
arbejdsgiverne og eleverne.  
 
Der henvises til følgende oplysninger om fordelsuddannelser: 
 

 Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside om fordelsud-

dannelser (link) 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/dec/191206-endnu-flere-erhvervsuddannelser-bliver-fordelsuddannelser-i-2020
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/dec/191206-endnu-flere-erhvervsuddannelser-bliver-fordelsuddannelser-i-2020
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/overblik/fordelsuddannelser
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/overblik/fordelsuddannelser
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/overblik/fordelsuddannelser
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 Børne- og Undervisningsministeriet faktaark om fordelsuddan-

nelser (link)  

 Grafisk illustration af alle fordelsuddannelser 2020 (link) 

 Plakat om fordelsuddannelser (link) 

 Go-card (postkort) om fordelsuddannelser (link) 

 
I oplysningsmaterialet kommunikeres det ud til arbejdsgiverne og eleverne, 
at der forventes efterspørgsel på arbejdskraft inden for fordelsuddannelser-
nes beskæftigelsesområder og elever stilles i udsigt, at der er stor sandsynlig-
hed for, at de inden for tre måneder efter grundforløbets 2. del, kan få prak-
tikplads i en virksomhed. 
 
Ændringer i forhold til 2019 
I 2020 er 37 erhvervsuddannelser udpeget til fordelsuddannelser samt er-
hvervsfiskeruddannelsen. Der er to erhvervsuddannelser, der er udpeget for 
2019, men som ikke er genudpeget som fordelsuddannelse for 2020, fordi 
de faglige udvalg ikke har ansøgt om det. Det drejer sig om: 
 

- Automatik- og procesuddannelsen 
- Industrioperatør 

 
I forhold til fordelsuddannelser for 2019 er der i år 10 nye uddannelser på 
listen: 
 

- Anlægsgartner 
- Elektronikoperatør 
- Greenkeeper 
- Murer 
- Overfladebehandler 
- Skibsmontør 
- Smed 
- Stenhugger 
- Tarmrenser 
- Træfagenes Byggeuddannelser 

 
Listen over fordelsuddannelser samt en nyhed herom blev offentliggjort i 
fredags på ministeriets hjemmeside. Listen er ligeledes vedlagt i bilag. 
 
 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Signe Uhrenholdt Madsen 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 21 42 55 38 

Signe.Uhrenholdt.Madsen@stukuvm.dk 

 

 

 

 

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/overblik/fordelsuddannelser
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/overblik/fordelsuddannelser
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/overblik/fordelsuddannelser
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/overblik/fordelsuddannelser
mailto:Signe.Uhrenholdt.Madsen@stukuvm.dk
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Bilag: Fordelsuddannelser 2020 

Anlægsgartner 

Anlægstruktør, bygningsstruktør og brolægger 

Bager og konditor 

Buschauffør i kollektiv trafik 

Elektronikoperatør 

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 

Gastronom 

Glarmester 

Gourmetslagter 

Greenkeeper 

Industriteknikeruddannelsen 

Karrosseriuddannelsen 

Kranfører 

Køletekniker 

Landbrugsuddannelsen 

Lastvognsmekaniker 

Maskinsnedker 

Mejerist 

Murer 

Overfladebehandler 

Plastmager 

Receptionist 

Skibsmontør 

Skorstensfejer 

Slagter 

Smed 

Stenhugger 

Tagdækker 

Tarmrenser 

Teknisk isolatør 

Tjener 

Togklargøringsuddannelsen 

Træfagenes Byggeuddannelser 

Turistbuschauffør 

Vejgodstransportuddannelsen 

VVS-Energiuddannelsen 

Værktøjsuddannelsen 

Erhvervsfisker (anvender fordelskonceptet, men er ikke en del af bonus-

ordning) 

 


