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Aftaletekst
3.5. Eux i den nye struktur
”[…] Fremover skal flere unge have mulighed for at påbegynde et eux-forløb, så
de styrker deres mulighed for videre uddannelse. Derfor skal eux tilbydes på alle
relevante uddannelser og inden for alle fire hovedområder”. Aftalen indeholder i
alt syv initiativer om eux, som gennemgås nedenfor.
Status
Implementeringen af eux følger tidsplanen.
Initiativet om eux på alle relevante uddannelser og indenfor alle fire hovedområder implementeres i to runder. I første runde blev der oprettet i alt 12 nye euxforløb, som kan påbegyndes august 2015. Herefter er i alt 36 uddannelser fordelt
på tre hovedområder tilrettelagt med eux. Antallet af uddannelser med eux er reduceret med én uddannelse siden seneste statusnotat som følge af en sammenlægning af to uddannelser til én. Anden runde omhandler eux-forløb, som kan påbegyndes august 2016. Anden runde er påbegyndt i 1. kvartal 2015 og forventes afsluttet i 4. kvartal 2015.
Der er udstedt ny bekendtgørelse, som fastsætter en fælles ramme for indhold og
tilrettelæggelse af eux-forløb, herunder en særlig merkantil eux-model.
Der er fastsat regler om, at eux vil blive udbudt mindst ét sted i landet, når erhvervsuddannelsen er tilrettelagt med eux, og at eux-forløb kan tilvælges i de to
første uger af grundforløbet.
Hjemlen for at få refunderet deltagerbetaling for supplerende undervisning forud
for eux-forløb er etableret. Hjemlen til refusion af deltagerbetaling ved hfenkeltfag er midlertidigt etableret ved tekstanmærkning. Hjemlen etableres permanent i agv-loven (som regulerer institutionerne for almengymnasiale uddannelser og voksenuddannelser) ved førstkommende lejlighed.
Evalueringen af eux vil ske i 2016.
Undervisningskompetencen til relevante merkantile fag i eux-forløb for lærere
med en HD (2. del) er etableret i pædagogikumbekendtgørelsen.
Proces for udmøntning af initiativ
Udformning af eux-forløb i anden runde er igangsat. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling er i dialog med en række faglige udvalg om udvikling af
yderligere eux-modeller, som er nødvendige for udformningen af eux-forløb på
nye uddannelser.
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Initiativet om eux på alle relevante uddannelser og inden for alle fire hovedområder forventes at være udmøntet, så forløbene kan påbegyndes august 2016.

