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Kære alle
Der er blevet efterlyst en autoritativ beregningsmetode til beregning af uddannelsens samlede
varighed og tjek af, om praktikuddannelsen for euv har en varighed på maksimalt 2 år.

Baggrund
I erhvervsuddannelserne har vi aldrig udført regnestykker på praktikuddannelsens varighed på 
anden måde, end at det er differencen mellem uddannelsens samlede varighed og 
skoleundervisningens varighed.

Uddannelsens samlede varighed er en kalendermæssig størrelse – en faktisk varighed, som kan
angives i en uddannelsesaftale som varende fra en dato til  en anden dato.

Et skoleår er 40 uger fordelt på 52 kalenderuger (12 måneder) inkl. ferier og fridage, et halvt 
skoleår er 20 uger fordelt på 26 kalenderuger  (seks måneder), et skolekvartal er 10 uger fordelt 
på 13 kalenderuger (tre måneder), en skolemåned er 3,3 uger fordelt på 4,3  kalenderuger og en 
skoleuge er 0,8 uge fordelt på  1,3 kalenderuge. Se også nedenstående opsamlingstabel.

Eksempel
En uddannelses samlede varighed er 3 år og 7 måneder, som går fra fx 1. juli 2016 til  1. februar
2020. Mellem disse datoer falder et antal ugers skoleundervisning (herunder grundforløbet, hvis
uddannelsesaftalen omfatter dette). Lad os sige, at grundforløbet i eksemplet er normeret til 20
uger + 20 uger = 1 år. Det betyder, at hovedforløbet har en varighed på 2 år og 7 måneder.

Hvis der så er 20 ugers skoleundervisning i det standardiserede hovedforløb for voksne er
praktikuddannelsestiden (residualen) = 2 år og 7 måneder minus 20 skoleuger.
ELLER 134 kalenderuger (2 år og 7 mdr. omregnet til kalenderuger) minus 26 kalenderuger (20
skoleuger omregnet til kalenderuger).
Dvs. i alt 108 kalenderuger.

108 kalenderuger svarer i kalenderberegningen til 2 år og 1 måned, fordi der er 52 uger pr.
kalenderår og 4 (afrundet) uger på en kalendermåned. I dette eksempel er praktikuddannelsen
altså en måned for lang, fordi den maksimalt må være 104 kalenderuger.
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Man kan også sige, at de maksimale 2 års praktikuddannelse i euv forstås sådan, at euv-
uddannelsens samlede varighed ikke kan overstige to år + skoleundervisningen omregnet til
kalenderuger med følgende omregningstabel:

År Skoleuger Kalenderuger
1 40 52
6 måneder 20 26
3 måneder 10 13
1 måned 3,3 4,3

Man kommer fra skoleuger til kalenderuger med at gange med 1,3 (fordi 52/40=1,3).

I omregningen bør anvendes brøker, fordi der er tale om relativt skæve talt: I ovenstående
eksempel vil regnestykket være som følger:
(104 + 7*(52/12))-20*(52/40) = 108, hvorefter den samlede uddannelsestid altså skal reduceres
med  (108 – 104) uger = en måned (afrundet).
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