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Vejledning 
til ansøgning om forlængelse af uddannelsestiden 

på ernæringsassistentuddannelsen 

 

 

Det Faglige Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen ønsker med denne vejledning at 
gøre opmærksom på retningslinjerne for ansøgning om forlængelse af uddannelsestiden: 

 

- Hvornår kan parterne selv aftale en forlængelse 

- Hvornår skal udvalget godkende en forlængelse 

 

 

Hvornår kan parterne selv aftale en forlængelse 

 

I Erhvervsuddannelseslovens § 58 fremgår det, at elev og praktiksted, hvis de er enige herom, selv 
kan aftale en forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis en elev: 

 

1. På grund af sygdom er fraværende fra praktikstedet i mere end 10% af den fastsatte, 
samlede uddannelsestid 

 

2. Er fraværende fra praktikstedet på grund af supplerende skoleundervisning efter §24, stk. 
2, og § 51, stk. 1 

 

3. Har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter lovgivningen herom 

 

4. Har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold. 

 

Ved forlængelse af uddannelsestiden udarbejdes et ”Tillæg til uddannelsesaftale”, som sendes til 
skolen. Det faglige udvalg skal ikke godkende dette tillæg. 

 

 

Hvornår skal udvalget godkende en forlængelse 

 

Ved mere end 10% fravær 

Det faglige udvalg skal godkende en forlængelse af uddannelsestiden, hvis der ved elevens fravær 
på mere end 10% af uddannelsestiden ønskes en forlængelse, der er længere end 
fraværsperioden. 

 

I dette tilfælde skal der være en udførlig kompetencemæssig/faglig begrundelse for ønsket om 
forlængelse ud over fraværsperioden. 

 

Hvis parterne ikke er enige 

Er der ikke enighed mellem elev og praktiksted om forlængelse i anledning af fraværsperioder som 
nævnt i §58, kan det faglige udvalg, efter anmodning fra en af parterne, forlænge 
uddannelsestiden med et af udvalget fastsat tidsrum. 

 

Forkortelse/forlængelse grundet særlige omstændigheder 

Uden for de i § 58 ovennævnte tilfælde, kan det faglige udvalg jf. § 59, når særlige 
omstændigheder taler for det, træffe afgørelse om afkortning eller forlængelse af 
uddannelsestiden. 



 

Hvis I tvivl  

Kontakt gerne fagligt udvalg (fue@sevu.dk ), hvis elev/praktiksted/skole er i tvivl om, hvorvidt en 
forlængelse skal godkendes af fagligt udvalg eller ej. 

 

 

Link til: 

Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 271 af 24/03/2017 

 

Skema for ansøgning om forlængelse af uddannelsesaftale for ernæringsassistent 

 

Tillæg til uddannelsesaftale 
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