Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
(Sendt pr. e-mail til: audgym@uvm.dk)

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) høringssvar vedr. udkast til to lovforslag (opfølgning på
aftale om styrkede gymnasiale uddannelser)
REU har ved mail fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
af 26. august 2016 modtaget nævnte udkast til følgende to lovforslag
med høringsfrist den 23. september 2016:
1. Udkast til forslag til lov om de gymnasiale uddannelser
2. Udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov
om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre
love (Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne samt ændringer som følge af lovgivning om de
gymnasiale uddannelsers indhold mv.).
REU behandlede sagen på rådets møde den 23. september 2016 og skal
på den baggrund bemærke nedenstående. Rådet henviser samtidig til
erhvervsuddannelseslovens § 35, hvorefter REU rådgiver om de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser, hvorfor REU alene afgiver høringssvar vedrørende lovforslaget nævnt i pkt. 2 ovenfor.
1. Ændrede krav til uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse
Regeringen foreslår at indføre krav om mindst 5,0 i gennemsnit af alle
afsluttende standpunktskarakterer i 8. klasse som faglige forudsætninger
for at blive erklæret uddannelsesparat til gymnasiet i 8. klasse. For parathedsvurdering til erhvervsuddannelserne er kravet mindst 4,0 i gennemsnit.
REU kan tilslutte sig, at kravet om mindst 4,0 som faglig forudsætning
for at blive erklæret uddannelsesparat til erhvervsuddannelserne videreføres uændret.
2. Ændrede optagelseskrav til erhvervsuddannelserne
Lovforslaget lægger op til, at en ansøger, som ikke har bestået afgangseksamen, men som opfylder det hidtidige krav om at have opnået et gennemsnit på mindst 2,0 i henholdsvis dansk og matematik ved 9. - eller
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10. klasseprøverne eller kan dokumentere et tilsvarende resultat fra en
tilsvarende prøve, fortsat kan optages.
REU kan tilslutte sig forslaget.
3. Eux
Regeringen foreslår, at den studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse, forkortet eux i fremtiden skal betegnes
erhvervsfaglig studentereksamen.
REU mener ikke, at dette navn er velvalgt, da det indikerer, at eux først
og fremmest er en gymnasieuddannelse/studentereksamen i stedet for at
være en erhvervsuddannelse.
REU opfordrer derfor til at overveje et andet navn f.eks. erhvervsuddannelse med studiekompetence (eux).
Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier – Lederne (DEG-L) tilkendegiver i forhold hertil, at DEG-L ikke kan tilslutte sig et forslag om navneændring til erhvervsuddannelse med studiekompetence (eux). Der henvises til bemærkninger fra DEG-L, der er vedlagt som bilag.
Endvidere foreslår regeringen at give elever, som har fuldført det studiekompetencegivende år på den merkantile eux, studiekompetence svarende til den, som gives på det nye hf (uden overbygning). Dermed bevares
afstigningsmuligheden, om end med en mere begrænset studiekompetence end tidligere.
REU kan tilslutte sig dette forslag.
Handelsskolernes Lærerforening (HL) og FTF tilkendegiver i forhold
hertil, at HL og FTF ikke kan tilslutte sig forslaget vedrørende studiekompetence på den merkantile eux. Der henvises til HLs bemærkninger
til REUs høringsvar, samt FTFs samlede høringssvar til de to lovforslag.
Begge dokumenter vedlægges som bilag.
Rådet henviser i øvrigt til organisationernes selvstændige høringssvar.

Venlig hilsen
Stina Vrang Elias
Formand

