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Faktum

• En kontorelev blev gravid og kunne ikke færdiggøre sin 2 årige 
uddannelse som planlagt.

• Kommunen lod uddannelsesaftalen løbe ud som oprindelig aftalt.

• Kommunen tilbød, at eleven kunne komme tilbage og færdiggøre 
sin uddannelse, når hun barslen var afsluttet.

• Kontorelever er omfattet af EUL og LBL.



Problemstilling

• EUL § 58, stk. 1: ”Eleven og virksomheden kan indgå aftale om 
forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis en 
elev … 3) har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption 
efter lovgivningen herom”,

• Hvad betyder ”kan”? 



Tvistighedsnævnets afgørelse

• Kan forlænge, betyder skal forlænge, hvis eleven ikke kan 
færdiggøre sin uddannelse på baggrund af uddannelsestiden inden 
orlov.

• Kan forlænge betyder skal ikke forlænge, hvis eleven kan færdiggøre 
sin uddannelse på baggrund af uddannelsestiden inden orlov. 

• Nævnet tilkendte eleven 9 måneders godtgørelse.



U2015.1318H - gartnerelev

• HR enig med nævnet i forståelsen af kan.
• Uenig i godtgørelsesudmålingen:
• ”Højesteret finder, at den betydelige retsusikkerhed, der har været 

vedrørende spørgsmålet om elevers ret til forlængelse af 
uddannelsesaftalen efter EUL § 58 …må indgå som en formildende 
omstændighed ved vurderingen….”.

• ”Det vil endvidere kunne indgå som en formildende omstændighed, at 
arbejdsgiveren før udløbet af den oprindelige aftale har tilbudt elev, at 
vedkommende ville kunne gennemføre den resterende del af 
uddannelsen”.

• HR: 2 måneders godtgørelse



1. Instans, ØLD

• Sagen blev slået sammen med 2 SOSU-sager

• ”Der var således ikke på noget tidspunkt nogen reel usikkerhed for A 
om, at hun ville kunne få mulighed for at færdiggøre sin 
uddannelse”

• ØL: 2 måneders godtgørelse



Sagen for HR og nye beviser

• Kun HK ankede

• Det faglige udvalg med repræsentanter fra de offentlige 
arbejdsgivere og HK havde vedtaget en skriftlig vejledning.

• Vejledningen påbød forlængelse, hvis eleven ikke kunne færdiggøre 
uddannelse.



Sagen for HR og nye beviser

• Sekretariatet vejledte mundtlig i overensstemmelse med den 
skriftlige vejledning.

• Hk fremlagde 2 sager, hvor det faglige udvalg havde taget stilling til, 
at der skulle ske pligtmæssig forlængelse.



Sagen for HR

• HK mente derfor ikke, at der var undskyldelig uvidenhed. KL havde 
taget bekræftende til genmæle i en anden sag

• KL og Sønderborg Kommune henviste til, at 
Undervisningsministeriet havde sendt et udkast til lovforslag i 
høring om klarificering af EUL § 58 som dokumentation på 
retsusikkerhed



Sagen for HR

• HRD: ”Kriterierne ifølge Højesterets dom … (UFR 2015.1318) for 
udmåling af godtgørelse til en elev, hvis uddannelsesaftale i strid 
med EUL § 58 og LBL § 9 ikke er blevet forlænget under fravær på 
grund af barsel, er ikke begrænset til at gælde for elever hos private 
arbejdsgivere”, og ”omfatter således også retsstillingen for 
kontorelever i kommunerne”.

• Stadfæstelse
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