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GRUNDFORLØB 1  
(20 uger)

HOVEDFORLØB

GRUNDFORLØB 2  
- specialisering (20 uger)

Skovskolen,  august 2017

Nye regler for adgang til  Skov- og 
naturteknikeruddannelsen

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t
institut for geovidenskab og naturformidling

FAKTAARK

I erhvervsskolereformen fra 2015 har Folketinget besluttet en ny struktur, der også gælder for uddannelsen til 
skov- og naturtekniker. Den betyder, at der nu er et grundforløb på 40 uger delt i to perioder. Tidligere varede 
grundforløbet 20 uger, og det var én samlet periode.

Adgangskrav for Grundforløb 1 er bestået afgangseksamen fra folkeskolen. Forløbet varer 20 uger.  Her får  
eleven indblik i forskellige uddannelser og vælger til slut sin retning, fx skov- og naturtekniker. Nyt er desuden,  
at eleven samtidig skal finde praktikplads for at fortsætte på Grundforløb 2.

Adgangskrav for Grundforløb 2 er en godkendt praktikplads og enten gennemført Grundforløb 1 eller  
en anden baggrund som fx ufaglært arbejde (hvis eleven ikke kommer direkte fra folkeskolen).

Grundforløb 2 varer også 20 uger og har fokus på den uddannelse, eleven har valgt. Der er mulighed for ny 
mesterlære (se nedenfor). 

Hovedforløbet veksler som vanligt mellem skole og praktik, fire perioder af hver.

Som praktikvært kan man indgå to typer af aftaler med eleven:

1· En aftale for hele uddannelsen, dvs. grundforløb 2 og hovedforløb 
2· En kortaftale, der som minimum dækker grundforløb 2, en skoleperiode og en praktikperiode i hovedforløbet

For begge typer af aftaler kan virksomheden indgå en ny mesterlæreaftale, hvor virksomheden er ansvarlig for dele  
af uddannelsen på grundforløb 2. Fordeling aftales nærmere med grundforløbskolen. Hovedforløbet er, som det plejer.

Eleven finder man som vanligt via jobannoncer og/eller praktikpladsen.dk. Fortæl også meget gerne på Skovsko-
len om en ledig praktikplads; vi har ofte mulighed for at formidle kontakt til en elev.

Spørg os!
Er du i tvivl om, hvad den nye struktur betyder for dig som praktikvært, hvordan økonomien i den nye struktur 
hænger sammen, hvilken aftaletype, der passer bedst til din virksomhed eller andet, så kontakt os:

Michael Lund, milu@ign.ku.dk, 20 27 20 61 eller Niels Frost, nfr@ign.ku.dk, 93 56 54 98

Praktik

Figur 1: Den nye stuktur for erhvervsuddannelser

Krav om 
praktikplads


