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Orientering om ny terminologi på erhvervsuddannelsesområdet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) vil med dette brev orientere faglige udvalg og udbydere af erhvervsuddannelser om indførelse af
ny terminologi på erhvervsuddannelsesområdet.
I trepartsaftalen: ”Flere lærepladser og entydigt ansvar” fra november
2020 indgik initiativ om en ny terminologi for erhvervsuddannelserne.
Hensigten med den nye terminologi er bl.a. at undgå, at begrebet praktik
forveksles med begreberne virksomhedspraktik og jobpraktik.
Trepartsaftalens initiativ om ny terminologi er udmøntet ved lov nr.
2152 af 27. november 2021 om ændring af lov om erhvervsuddannelser
og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og forskellige andre love (Udmøntning af trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt
ansvar), som i forhold til den nye terminologi træder i kraft den 1. januar
2022. Det fremgår af loven hvilke ændringer, der skal gælde fremover (se
tabel 1 nedenfor). Læs ændringsloven her.
Den nye terminologi
De grundlæggende ændringer er, at:




"elev" bliver til "lærling"
"praktik" bliver til "oplæring"
"skolepraktik" bliver til "skoleoplæring"

Det bemærkes, at udgangspunktet er, at en elev betegnes som ”elev”,
indtil denne har indgået en uddannelsesaftale eller bliver optaget i skoleoplæring, hvorefter denne vil blive betegnet som "lærling".
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Dog er der inden for rammerne af reglerne om ny terminologi mulighed
for, at et fagligt udvalg kan beslutte at fortsætte med at kalde deres elever
for "elever" gennem hele uddannelsen. Den valgte betegnelse for den enkelte uddannelse vil fremgå af reglerne for de enkelte uddannelser (uddannelsesbekendtgørelserne).
Ændringerne til den nye terminologi, jf. ovennævnte lov, fremgår af vedlagte bilag.
Kommende proces med ændring af terminologien
Ændringen i terminologien medfører, at der skal foretages opdateringer
af materialer og relevant lovgivning hos Børne- og Undervisningsministeriet, men også at relevant materiale hos AUB, faglige udvalg, erhvervsskoler m.fl. skal opdateres og gennemskrives.
Børne- og Undervisningsministeriet, herunder Styrelsen for IT og Læring
(STIL) og STUK, samt AUB er påbegyndt opdatering af materialer til
den nye terminologi, som vil blive anvendt pr. 1. januar 2022. Opdateringen af al relevant materiale vil foregå løbende. Ændringen af terminologi
er dog en langvarig proces, hvorfor der i en periode efter den 1. januar
2022 fortsat vil være steder, f.eks. i materialer og relevant lovgivning,
hvor den gamle terminologi fremgår. Børne- og Undervisningsministeriet
forventer, at alt materiale så vidt muligt er opdateret inden 1. juli 2022.
STUK opfordrer de faglige udvalg og udbydere af erhvervsuddannelser
til ligeledes og hurtigst muligt at opdatere materialer, herunder hjemmesider, pjecer, vejledninger m.v. med afsæt i ændringsoversigten i bilaget.
Hvis I har spørgsmål til den nye terminologi, er I velkommen til at kontakte:
 Fuldmægtig Louise Alnøe på mail Louise.Alnoee@stukuvm.dk
eller tlf.: +45 20 58 77 30
 Fuldmægtig Silvia Fernandez på mail Silvia.Fernandez@stukuvm.dk eller tlf.: +45 33 92 53 31

Med venlig hilsen
Maria Nørby
Kontorchef
Direkte tlf. +45 61 88 47 50
Maria.norby@stukuvm.dk
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Bilag
Oversigt over ændring af terminologi for erhvervsuddannelser
Tidligere terminologi
Elev i grundforløb uden uddannelsesaftale

Ny terminologi
Elev

Elev med uddannelsesaftale/ i praktik

Lærling/ Elev

Praktikplads

Læreplads

Praktikuddannelse

Oplæring

Praktik i udlandet

Oplæring i udlandet

Praktikpladssøgende

Lærepladssøgende

Praktikophold

Oplæringsophold

Praktikvirksomhed

Oplæringsvirksomhed

Praktiksted

Lærested

Praktikerklæring

Erklæring om oplæring

Praktikpladstilsagn

Lærepladstilsagn

Praktikregler

Regler om oplæring

Skole- og praktikdele

Skole- og oplæringsdele

Skolepraktik

Skoleoplæring

Skolepraktikydelse

Skoleoplæringsydelse

Praktikpladsopsøgende arbejde

Lærepladsopsøgende arbejde

Praktikcenter

Skoleoplæringscenter

Praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag

Lærepladsafhængigt arbejdsgiverbidrag

Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Ankenævnet vedrørende Oplæringsvirksomheder
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