
  

Grundforløb plus (GF+)
Unge og voksne elever kan tilbydes grundforløb plus 
(GF+) med en varighed på ti uger forud for påbegyndel-
se af grundforløbets anden del. 

Forløbet er for uafklarede elever samt elever med 
behov for opkvalificering af deres generelle, almene og 
erhvervsfaglige kompetencer med henblik på at give 
eleverne bedre forudsætninger for senere at kunne 
opfylde overgangskravene til hovedforløbet.

Elever på grundforløb plus (GF+) vil være omfattet af 
muligheden for at søge SU. Der er også mulighed for 
at indgå uddannelsesaftaler, der omfatter grundforløb 
plus (GF+), og dermed opnås muligheden for at søge 
lønrefusion efter reglerne i § 4 i lov om Arbejdsgivernes 
Uddannelsesbidrag (AUB).

Adgangskurser for voksne
Adgangskurser er et nyt selvstændigt uddannelsesforløb 
for voksne, der ønsker at søge optagelse på erhvervs-
uddannelserne.

Undervisningen har et praksisfagligt indhold og er rettet 
mod erhvervsuddannelserne.

Elever uden en uddannelsesaftale kan optages på 
adgangskursus, hvis de efter erhvervsskolens vurdering 
er tæt på at have forudsætninger for at påbegynde en 
erhvervsuddannelse og er motiverede for at tilegne sig 
de nødvendige kvalifika tioner, så de opfylder adgangs-
kravet til erhvervsuddannelserne. Målgruppen optages 
på en erhvervsuddannelse, betinget af at de opfylder 
adgangskravene efter gennemført adgangskursus og 
forud for erhvervsuddannelsens påbegyndelse. 

Erhvervsskolerne får fra den 1. juli 2020 ret til at ud-
byde adgangskurser i dansk, dansk som andetsprog og 
matematik på niveau med folkeskolens 9. klasseprøver 
til voksne fra 25 år, der ønsker at søge ind på erhvervs-
uddannelserne.

Adgangskurser for voksne og 
grundforløb plus (GF+)

Adgangskurser for voksne (efter 1. juli 2020) og GF+ er tilbud 
om opkvalificering på vej mod en erhvervsuddannelse.
 

Følgende elever har ikke adgang til GF+
   Elever, der tidligere har fuldført en ungdomsuddannelse.
    Elever, der tidligere har påbegyndt grundforløbets 

første del eller GF+.
   Elever, der har adgang til grundforløbets første del.
    Elever, der har haft adgang til, men har fravalgt, 

grundforløbets første del for at begynde på grund-
forløbets anden del.

    Elever, der har gennemført grundforløbets anden 
del, herunder hvis dette helt eller delvis er erstattet 
af grundlæggende praktisk oplæring i virksomhed 
(ny mesterlære).


