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Skabelon: Redegørelse om fagligt udvalgs indsats for godkendelse af oplæ-
ringsvirksomheder 
 
Det faglige udvalgs navn Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen 
Sekretariat SEVU - Sekretariatet for Erhvervsrettede 

Velfærdsuddannelser 
Navn på uddannelse Ernæringsassistent 
Dato 13. oktober 2022 

 
 

1. Udviklingen i antal godkendte oplæringsvirksomheder set ift. udvik-
lingen i antallet af elever 

 
Tabel 1. Udviklingen i antal godkendte oplæringsvirksomheder (opgjort på p-numre) 
2021-2022 
Antal lærepladsgodkendte virk-
somheder (30. juni 2021) 

Antal lærepladsgodkendte 
virksomheder (1. juli 2022) 

Ændring i antal over året 

780 791 11 

 
Tekstboks 1. Fagligt udvalgs beskrivelse af forhold relateret til udviklingen i antal god-
kendte oplæringsvirksomheder (maks. 600 tegn inkl. mellemrum) 
 
[Vejledning til fagligt udvalg: FU kan i tekstboksen gøre opmærksom på faktuelle forhold relate-
ret til ændringen i antal godkendte oplæringsvirksomheder, herunder indvirkning på antal lære-
pladser.] 
 

 

Projekt ”Inaktive læresteder..” afsluttes 2022. Se link 
Baggrund: 504 af 787 godkendte oplæringssteder havde pr. 1. oktober 2021 ingen elever i op-
læring.  
Indhold: Struktureret henvendelse til alle inaktive læresteder 
Resultat: Opdatering af liste over oplæringssteder.  
189 af de 504 oplæringsvirksomheder ønskede ikke elever, hvorfor disse slettes i Læreplad-
sen.dk. For mange af de øvrige gjaldt, at de inden for det seneste år havde haft en elev, og 
derfor ikke kan kategoriseres som inaktiv. Halvdelen af de inaktive vil genoptage elevsamar-
bejde, hvis bestemte forudsætninger er til stede. Det arbejder udvalg og skoler videre med.  
Næste års tal vil forventeligt vise en nedgang i oplæringsvirksomheder. Men Lærepladsen.dk 
vil hvile på et retvisende grundlag.  

https://www.sevu.dk/sites/default/files/2022-08/Inaktive%20L%C3%A6resteder%20-%20FINAL.pdf?_gl=1*15uuxzb*_up*MQ..*_ga*MTY4MTM4ODY5NC4xNjYzNjgyMTM2*_ga_NPDY977CSE*MTY2MzY4MjEzNi4xLjEuMTY2MzY4MjEzNy4wLjAuMA..
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Tabel 2. Antal elever på uddannelsens grundforløb 2021-2022 
Antal elever påbegyndt grund-
forløbets 2. del* 
(juni 2021 – maj 2022) 

Antal elever, der afslutter 
grundforløbets 2. del med ud-
dannelsesaftale* 
(2. kvartal 2021 – 1. kvartal 
2022) 

Antal elever, der afslutter 
grundforløbets 2. del uden 
uddannelsesaftale* 
(2. kvartal 2021 – 1. kvar-
tal 2022) 

474 180 237 

* For de merkantile uddannelser dækker tallene både over elever, der kun tager grundforløbets 2. 
del, og elever, der både tager grundforløbets 2. del og det studiekompetencegivende forløb. 
 
 
2. Godkendelse af oplæringsvirksomheder set ift. fremtidige beskæftigelses-
muligheder 
 
Tabel 3. DA/FH’s modelparameter 2021 
Uddannelse Modelparameter 
Ernæringsassistent 1,3 

 
[Vejledning til fagligt udvalg: Parameteret beskriver de forventede fremtidige beskæftigelsesmulig-
heder. Er parameteret lavere end 1, forventes der større udbud end efterspørgsel. Er parameteret 
større end 1, forventes der større efterspørgsel end udbud. Modellen opererer under den strenge 
antagelse, at udviklingen i udbud og efterspørgsel kommer til at være den samme, som den har 
været de seneste 10 år.] 
 
Tekstboks 2. Fagligt udvalgs sammenhold af udviklingen i antal lærepladsgodkendte 
virksomheder med fremtidige beskæftigelsesmuligheder (maks. 600 tegn inkl. mellemrum) 
 
[Vejledning til fagligt udvalg: FU sammenholder udviklingen i antal lærepladsgodkendte virksom-
heder med fremtidige beskæftigelsesmuligheder som indikeret af DA/FH’s modelparameter.] 

 

FH/DA’s modelparameter (se tabel. 1.2 i bilag 2) viser, at den relative mangel på ernæringsas-
sistenter er steget gennem de seneste seks år. Tal for ernæringsassistenter viser tilsvarende en 
faldende ledighed fra et niveau på 4,4-5,4% i årene 2017-2020 til 2,0 % i september 2022 
(FTF-a ledighedsstatistik Link – vælg ’ernæringsassistent’). Det er udvalgets vurdering, at der 
er behov for en indsats for at et tilstrækkeligt antal oplæringssteder er aktive (se også tekst-
boks 3). 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDgwYjc4ZGEtMjczOS00NjFkLThiZmItZjMxODk5Y2EzNzU2IiwidCI6IjMzZjQyZGE1LTdlNzUtNDg0MS04NTZmLTgwZTY5YWIwYWU1MyIsImMiOjh9
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3. Det faglige udvalgs redegørelser og vurderinger af, om der er tilstrækkelig 
med godkendte virksomheder 
 
Tekstboks 3. Fagligt udvalgs redegørelse for indsatser med at godkende oplæringsvirk-
somheder og vurdering af, om der er tilstrækkeligt med godkendte oplæringsvirksomhe-
der (maks. 2.400 tegn inkl. mellemrum) 

 
 
[Vejledning til fagligt udvalg:  

• FU redegør for sin indsats med at godkende oplæringsvirksomheder. Herunder skal FU 
inddrage relevante projekter finansieret af pulje til lærepladsunderstøttende tiltag (AUB-
midler på ca. 119 mio. kr. årligt.  

• FU vurderer, om der samlet set godkendes lærepladser på virksomheder i et omfang, som 
er tilstrækkeligt i forhold til de optagne elever på uddannelserne og de forventede fremti-
dige beskæftigelsesmuligheder – dvs. om indsatsen understøtter et tilstrækkeligt læreplads-
potentiale.]
 

I Lærepladsen.dk findes jf. tekstboks 1 omkring 600 godkendte oplæringssteder. Ifølge FUE’s 
datarapport fra sep. 2022 (figur 1.2.1, s. 14) blev der i skoleåret 2020/21 færdiguddannet 240 
ernæringsassistenter. Uddannelsen varer 3 år og 5 måneder, og i hovedparten af den tid har 
eleven tilknytning til et oplæringssted. Analysen om inaktive læresteder, viste at det for 14 % 
af de adspurgte inaktive oplæringssteder gjaldt, at de aldrig havde haft elev og at det for 15 % 
af de adspurgte gjaldt, at det var mere end 4 år siden, de havde haft elev (rapport, Inaktive læ-
resteder side 8) Yderligere 26 % var usikre på om de havde haft elev. Det faglige udvalg vur-
derer, at det er nødvendigt at de godkendte oplæringsvirksomheder er aktive for at kunne 
matche det fremtidige behov for faglærte ernæringsassistenter, evt. suppleret med en indsats 
om at skabe kontakt til supplerende oplæringssteder. 
 
I projektet om ”Inaktive Læresteder på Ernæringsassistentuddannelsen” har skolerne været i 
kontakt med 90 % af alle de registrerede 504 inaktive oplæringsvirksomheder, og drøftet hvad 
der kunne medvirke til at oplæringsvirksomhederne igen vil have elever, og disse forudsætnin-
ger er beskrevet i rapporten (rapport, Inaktive læresteder side 19f) . Dette udgør udgangs-
punktet for et styrket samarbejde mellem skoler og oplæringsvirksomheder. 

https://www.sevu.dk/sites/default/files/2022-09/FUE%27s%20datarapport%20september%202022.pdf?_gl=1*mfko37*_up*MQ..*_ga*Mzc1MzM4OTY3LjE2NjU0ODE1ODA.*_ga_NPDY977CSE*MTY2NTQ4MTU3OS4xLjEuMTY2NTQ4MTU4Ny4wLjAuMA..
https://www.sevu.dk/sites/default/files/2022-08/Inaktive%20L%C3%A6resteder%20-%20FINAL.pdf?_gl=1*lyc2wh*_up*MQ..*_ga*Mzc1MzM4OTY3LjE2NjU0ODE1ODA.*_ga_NPDY977CSE*MTY2NTQ4MTU3OS4xLjEuMTY2NTQ4MjI3My4wLjAuMA..
https://www.sevu.dk/sites/default/files/2022-08/Inaktive%20L%C3%A6resteder%20-%20FINAL.pdf?_gl=1*lyc2wh*_up*MQ..*_ga*Mzc1MzM4OTY3LjE2NjU0ODE1ODA.*_ga_NPDY977CSE*MTY2NTQ4MTU3OS4xLjEuMTY2NTQ4MjI3My4wLjAuMA..
https://www.sevu.dk/sites/default/files/2022-08/Inaktive%20L%C3%A6resteder%20-%20FINAL.pdf?_gl=1*lyc2wh*_up*MQ..*_ga*Mzc1MzM4OTY3LjE2NjU0ODE1ODA.*_ga_NPDY977CSE*MTY2NTQ4MTU3OS4xLjEuMTY2NTQ4MjI3My4wLjAuMA..
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