Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
(Sendt pr. e-mail til: mdcjc@uvm.dk)

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) indstilling vedr. ikrafttræden af lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet for erhvervsuddannelserne
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har ved brev af 13. maj
2016 anmodet REU om at modtage rådets indstilling i forhold til ikrafttræden af lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet for erhvervsuddannelser, herunder eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelsesændringen, senest fredag den 10. juni 2016 kl. 12.00.
Ministeriet oplyser i brevet, at ikrafttræden af loven for erhvervsuddannelserne sker praktisk ved ændring af bekendtgørelse nr. 1243 af 10. november 2015 om udbud af gymnasiale ungdomsuddannelser i udlandet,
der nyudstedes. REU har ved mail af 13. maj 2016 fra ministeriet modtaget det tilhørende udkast til bekendtgørelse med samme frist som nævnt
ovenfor.
REU takker på denne baggrund for modtagelse af høringen vedrørende
”Bekendtgørelse om udbud af gymnasiale ungdomsuddannelser i udlandet”.
Angående REUs generelle bemærkninger til problemstillingen omkring
udbud af erhvervsuddannelser i udlandet henviser REU til rådets høringssvar af 26. januar 2015.
Den nærværende ændring af bekendtgørelsen bygger på den analyse af
problemstillingerne relateret til udbud af danske erhvervsuddannelser i
udlandet, som REU gennemførte i foråret 2016.
I lyset af denne analyse vil REU anbefale følgende:


At der i bekendtgørelsens § 2, stk. 2 tilføjes at der skal være dokumentation for det faglige udvalgs beslutning om ansøgning om udbuddet på linje med § 2, stk. 1, krav om dokumentation for bestyrelsens beslutning om udbuddet.



At der i § 2, stk. 2 præciseres, at for at være en dansk erhvervsuddannelse skal denne bygge på vekseluddannelsesprincippet (bortset fra
de få skolebaserede uddannelser), der bygger på lønnet ansættelse i
en virksomhed, der veksler med skoleophold. Der skal redegøres for,
hvordan dette realiseres.
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At der i § 2, stk. 2 være en redegørelse for hvordan svende- eller fagprøver skal gennemføres, og hvordan dette skal finansieres.

Ud over dette vil REU anbefale, at REU’s analyse af problemstillingerne
i forbindelse med udbud af erhvervsuddannelser i udlandet udsendes til
erhvervsskolerne og gøres tilgængelig på ministeriets hjemmeside.

Venlig hilsen
Stina Vrang Elias
Formand

