
   

TURs retningslinjer til skolerne omkring administrative svendebeviser 3. april 2020 
 
 
Nedenstående er en beskrivelse af retningslinjer og arbejdsgange omkring svendeprøver og svendebreve i 
forbindelse med COVID-19. 
 
Udskydelse af svendeprøve 
Nødbekendtgørelsen (BEK nr. 255 af 21/03/2020 - EUD-nødbekendtgørelsen) har som udgangspunkt, at en 
svendeprøve er udskudt, før reglerne kan tages i anvendelse. Det tager TUR som underforstået, når TUR får 
en skoleindstilling omkring udstedelse af administrative svendebeviser.  
Rent formelt skal skolen udskyde svendeprøven i f.eks. 1-2 måneder. Svendeprøven vil normalt kun kunne 
udskydes op til 3 måneder, da dette er grænsen for et administrativt svendebevis. Nogle elever kan så ind-
stilles til administrativt svendebevis og andre skal til normal svendeprøve på den udskudte dato (fordi de 
har mere end 3 måneder tilbage af deres uddannelsestid). Der gælder særregler for elever, hvis uddannel-
sestid er udløbet inden den udskudte svendeprøve, og som ikke er berettiget til administrativt svendebevis 
(typisk fordi de ikke lever op til pkt. 2 ved at mangle fag).  
 
TURs rammer for administrativt svendebevis 
Følgende skal være opfyldt, for at TUR kan godkende skolens indstilling af specifikke elever til administrativt 
svendebevis.  
 
1) eleven/lærlingen har mindre end 3 måneder tilbage af uddannelsestiden 
2) skolen indstiller, at eleven har opnået kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål 
3) der foreligger afsluttende praktikerklæring fra virksomheden 
4) dette gælder for nærværende dog kun for elever, der er i gang med deres svendeprøvemodul og for 

elever, der er indkaldt til svendeprøvemodulet med start inden den 1. april 2020  
 
Skolen skal bekræfte punkt 1, 2 og 4 samt helst fremsende praktikerklæringer i henhold til punkt 3. I forbin-
delse med punkt 3, er der mulighed for, at skolen oplyser, at den/de pågældende virksomheder er kontak-
tet og har lovet at fremsende praktikerklæringen til enten skolen eller TUR. For de elever, hvor der ved ind-
stillingen ikke findes en afsluttende praktikerklæring, vil TUR tage forbehold omkring muligheden for admi-
nistrativt svendebevis. 
TUR vil bekræfte overfor skolen, at de elever, der lever op til pkt. 1 – 4 er berettiget til at få udstedt et ad-
ministrativt svendebevis.   
 
Svendebrev 
TUR kan oplyse, at de administrative svendebeviser hos TUR også kaldes for svendebrev, som er fastsat i de 
respektive uddannelsesbekendtgørelser. Svendebrevet vil indeholde en henvisning til nødbekendtgørelsen 
og i stedet for en svendeprøvekarakter, står der: ”Svendeprøven er gennemført ved Godskrivning”.  
TUR foreslår derfor skolerne at bruge begrebet ”Godskrivning” på deres skolebeviser, når der ikke er sven-
deprøvekarakter. 
En konsekvens af ovenstående er, at en eventuelt afholdt skriftlig svendeprøve i TUR Multitest bortfalder.  
 
Desuden kan der ikke udskrives svendebrev, før de normale kriterier er opfyldt: 
A. Skolebevis er modtaget 
B. Afsluttende praktikerklæring er modtaget 
C. Svendebrev udstedes i forbindelse med uddannelsens afslutning (hvis A og B er opfyldt normalt 1-2 

uger før). 
 
Skolebeviser og afsluttende praktikerklæring sendes på normal vis til TUR via e-Boks.  


