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Danske HF & VUC: Anbefalinger om loft over SU-forløb 
på avu og hf-enkeltfag  
 

Baggrund 
I november 2019 blev FGU-aftalekredsen enige om at fastsætte en øvre grænse for, hvor mange 
år en kursist kan tage forløb på almen voksenuddannelse (avu) og hf-enkeltfag på fuldtid.  
Samme måned påbegyndte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) tilsyn med lange SU-
forløb på avu og hf-enkeltfag på 10 VUC’er.  
 
Data fra tilsynet viser, at 

• 87 pct. af avu-kursisterne og 83 pct. på hf-enkeltfag går under 2 år på uddannelsen.  

• 97 pct. af avu-kursisterne og 95 pct. af hf-enkeltfagskursisterne går under 3 år på ud-
dannelsen. 

• 99 pct. af avu-kursisterne og 98 pct. af hf-enkeltfagskursisterne går under 4 år på ud-
dannelsen. 

 
Tilsynet viser samtidig, at de avu- og hf-kursister som gik på uddannelsen i mere end 4 år, var 
kendetegnet ved at have barselsperioder, psykiske diagnoser, personlige udfordringer og/eller 
funktionsnedsættelser (fx ordblindhed).  
 

Fem anbefalinger til fastsættelse af loft for forløb på avu og hf-enkeltfag 
Generelt mener Danske HF & VUC, at fastsættelse af et centralt styret loft over antal SU-forløb 
på avu og hf-enkeltfag kan være et godt redskab for at undgå potentiel uhensigtsmæssig SU-
adfærd blandt nogle kursister. Det kunne eksempelvis være kursister, der bevidst ”shopper” 
mellem VUC’er med henblik på at få SU.  
 
Det er dog samtidig vigtigt, at et loft på avu og hf-enkelt fastsættes på en rimelig og fornuftig 
måde, så det ikke bliver sværere for fx sårbare kursister at tage en uddannelse. Med afsæt i 
resultaterne fra STUK’s tilsyn har Danske HF & VUC følgende anbefalinger til fastsættelse af loft 
på avu og hf-enkeltfag:  
 
1. Indfør et loft over hver uddannelse 
Avu og hf-enkeltfag er to forskellige uddannelser med hver sin målgruppe. Det er derfor helt 
centralt, at der indføres ét loft for avu og ét loft for hf-enkeltfag.  
 
2. Indfør et SU-loft - ikke et uddannelsesloft 
Et loft over fuldtidsforløb på avu og hf-enkeltfag vil ramme de kursister som har allermest brug 
for uddannelse. Det vil eksempelvis være kursister som er droppet ud af folkeskolen eller kursi-
ster med psykiske diagnoser, personlige udfordringer eller funktionsnedsættelser (fx ordblind-
hed). Disse personer har brug for uddannelse, og samfundet har brug for at de uddanner sig. 
Derfor vil det være meget uheldigt, hvis et loft over uddannelsesforløb afskriver personer fra at 
færdiggøre deres uddannelse som selvforsørgere. Derfor anbefaler vi, at der indføres et loft over 
hvor mange år man kan få SU, og ikke et loft over hvor mange år man kan læse enkeltfag.  
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3. Indfør SU-klip og ikke bureaukrati 
Det er helt centralt at implementeringen af et loft over antal SU-forløb ikke medfører unødven-
digt bureaukrati og administrativt arbejde på den enkelte skole. Derfor anbefaler vi, at loftet 
administreres af SU-styrelsen i form af SU-klip som man kender det fra de videregående uddan-
nelser.  
 
4. Undgå et for lavt loft 
Enkeltfagssystemet er en afgørende del af uddannelsessystemet. I flere landdistrikter er hf-en-
keltfag det eneste hf-tilbud til byens unge og voksne der ønsker en hel hf-eksamen for at læse 
videre på en videregående uddannelse, eksempelvis pædagoguddannelsen. Samtidig er enkelt-
fagssystemets fleksibilitet en nødvendighed for mange kursister, der fx kommer fra studiefrem-
mede hjem eller har flere afbrudte uddannelser bag sig. Uden fleksibiliteten vil de have vanske-
ligt ved at tilegne sig basale færdigheder eller en gymnasial uddannelse. 
     
Med de gældende SU-regler er en kursist berettiget til SU, såfremt kursisten har 23 timers un-
dervisning om ugen. Med et skema på 23 undervisningstimer om ugen vil det tage ca. 2,5 år at 
tage en hel avu-eksamen, hvis kursisten skal starte med dansk som andetsprog på basis og af-
slutte med naturfag (E-niveau) og samfundsfag (D-niveau). På hf-enkeltfag vil det tage 3 år at 
tage en hel hf-eksamen. 
 
For kursister med børn under 7 år er kursisten berettiget til SU, såfremt kursisten har 17 timers 
undervisning om ugen. Med skema på 17 undervisningstimer om ugen vil det tage ca. 3,5 år at 
tage en hel avu-eksamen, hvis kursisten skal starte med dansk som andetsprog på basis og af-
slutte med naturfag (E-niveau) og samfundsfag (D-niveau). På hf-enkeltfag vil det tage ca. 4 år 
at tage en hel hf-eksamen.     
 
På baggrund af ovenstående og med inspiration fra SU-reglerne på de videregående uddannel-
ser anbefales det, at loftet sættes til uddannelsens længde plus et ekstra års SU-klip, jf. neden-
stående tabel.  
 

Uddannelse:  
Hf-enkeltfag 

Klip til uddannelsens 
længde 

Ekstra klip Samlet loft 

Hf-enkeltfag 
(uden børn under 7 år) 

3 år  
(svarende til 35 mdr. 

SU-klip) 

1 år  
(svarende til 12 mdr. 

SU-klip) 

4 år  
(svarende til 47 mdr. 

SU-klip) 

Hf-enkeltfag 
(med børn under 7 år) 

4 år  
(svarende til 47 mdr. 

SU-klip) 

1 år  
(svarende til 12 mdr. 

SU-klip) 

5 år  
(svarende til 59 mdr. 

SU-klip) 

Note: Ovenstående loft er uden barselsklip. 

 

Uddannelse: 
Avu 

Klip til uddannelsens 
længde 

Ekstra klip Samlet loft 

Avu 
(uden børn under 7 år) 

2,5 år  
(svarende til 29 mdr. 

SU-klip) 

1 år  
(svarende til 12 mdr. 

SU-klip) 

3,5 år  
(svarende til 41 mdr. 

SU-klip) 

Avu 
(med børn under 7 år) 

3 år  
(svarende til 35 mdr. 

SU-klip) 

1 år  
(svarende til 12 mdr. 

SU-klip) 

4 år  
(svarende til 47 mdr. 

SU-klip) 

Note: Ovenstående loft er uden barselsklip.  
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5. Undgå dispensationsordninger og genoptjeningsperioder    
I Danske HF & VUC ser vi hellere at man fastsætter et højere loft og undgår bureaukratiske 
dispensationsordninger og genoptjeningsperioder. Såfremt der er et politisk ønske om at fast-
sætte et lavere loft end ovenstående anbefaler vi, at loftet suppleres med en dispensationsord-
ning og genoptjeningsperiode så der kan sikres uddannelsesmuligheder for alle uanset deres 
sociale baggrund og mulighed for livslang læring gennem hele livet.  

 


