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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) indstilling om foreløbig udmelding om institutionsfordelte
kvoter på grundforløbets 2. del
REU afgav ved brev af 25. november 2015 indstilling til Ministeriet for
Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) om fastsættelse af kvoter til
optagelse af elever uden uddannelsesaftale i skolepraktik og om fastsættelse af, hvilke uddannelser, der ikke skal udbydes med skolepraktik i
2016 (negativlisten) i erhvervsuddannelser påbegyndt før 1. august 2015
samt udtalelse om adgangsbegrænsning til erhvervsuddannelsernes
grundforløb, fastsættelse af kvoter samt fastsættelse af uddannelser, der
skal udbydes med skolepraktik i 2016 (positivlisten)
MBUL har ved brev af 10. december 2015 efterfølgende oplyst, at efter
de nye regler skal REU også indstille vedr. kvotens fordeling på institutioner, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 44, stk.7. På den baggrund beder MBUL om, at REU i forlængelse af rådets tidligere indstillinger om de samlede kvoter afgiver indstilling vedr. institutionsfordeling
af de endnu ikke fastlagte kvoter for uddannelser, der evt. adgangsbegrænses i 2016.
På denne baggrund samt på baggrund af indstillinger fra de faglige udvalg indstiller REU følgende fordeling af de nationale kvoter på de enkelte institutioner for 15 navngivne erhvervsuddannelser:
For følgende 12 uddannelser tilslutter REU sig den af MBUL ved overnævnte brev af 10. december 2015 foreslåede institutionsfordeling af de
nationale kvoter:
1. Beklædningshåndværker
2. Frisør
3. Guld- og sølvsmed
4. Mediegrafiker
5. Beslagsmed
6. Bådmekaniker
7. Frontline pc-supporter
8. Frontline radio/tv-supporter
9. Grafisk tekniker
10. Laboratorietandtekniker
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11. Metalsmed
12. Modelsnedker
For følgende tre uddannelser indstiller REU nedenstående institutionsfordeling af de nationale kvoter efter indstilling fra de faglige udvalg:
13. Teater-, udstillings- og eventtekniker
EUC Nord uddanner kun eventteknikere, mens Aarhus Tech kun uddanner teaterteknikere. Fordelingen mellem de to specialer er 50/50.
På den baggrund foreslår REU, at noget af kvoten flyttes fra EUC Nord
til de øvrige skoler efter følgende fordeling:
Teater-, udstillings- og eventtekniker
EUC Nord
Københavns Tekniske Skole
AARHUS TECH

REUs indstilling om skolens
kvote i 2016
40
18
22

14. Webintegrator
Uddannelsens hovedforløb udbydes af Mercantec, Roskilde Tekniske
Skole, Syddansk Erhvervsskole, Tech College Aalborg og Viden Djurs.
REU indstiller, at kvoten løftes på disse institutioner fremfor på grundforløbsskolerne, idet uddannelsen ikke mangler tilgang af elever. REU
foreslår en minimumsgrænse på 15 elever. REUs indstilling indebærer
følgende kvotefordeling:
Web-integrator
Mercantec
Roskilde Tekniske Skole
Syddansk Erhvervsskole
Tech College Aalborg
Viden Djurs
Københavns Tekniske
Skole
HANSENBERG
Herningsholm Erhvervsskole
AARHUS TECH

Skolens kvote i 2015
14
114
54
26
52
36

REUs indstilling
om skolens kvote i 2016
17
136
64
31
62
18

16
8

8
4

40

20

15. Produktør
På baggrund af indstilling fra det faglige udvalg indstiller REU følgende
institutionsfordeling af den nationale kvote:

Produktør
EUC Lillebælt
Learnmark Horsens
Mercantec
Tech College Aalborg

REUs indstilling om skolens
kvote i 2016
40
40
40
40

Som grundlag for indstillingen henviser REU til indstilling fra Industriens Fællesudvalg af 11. december 2015 (vedlagt).

Venlig hilsen
Stina Vrang Elias
Formand
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