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De faglige udvalg for erhvervsuddannelserne

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) brev vedr. forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens
obligatoriske undervisning
It i undervisningen eller teknologiforståelse som faglighed? Begge dele
fylder meget på alle uddannelsesområder i øjeblikket og er en vigtig
dagsorden at forholde sig til.
På den baggrund gennemførte REU på sit møde den 4. maj 2018 en temadrøftelse om digitalisering og teknologiforståelse i erhvervsuddannelserne. Som indledning til drøftelsen gav kontorchef Finn Togo fra Styrelsen for It og Læring (STIL) forskellige inputs i forhold til, hvordan der
i øjeblikket arbejdes med disse dagsordener på andre uddannelsesområder.
I forbindelse hermed blev REU opmærksom på, at der ville komme et
offentligt EU-udbud om en kontrakt vedr. et tre-årigt forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning. Dette udbud blev
offentliggjort den 16. maj med frist for tilbud den 20. juni 2018. Undervisning af elever begynder primo 2019.
Yderligere oplysninger om forsøget kan findes her:
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/maj/180516forsoeg-med-teknologiforstaaelse-i-folkeskolen-i-udbud
Når der er fundet en leverandør, skal denne bl.a. udvikle undervisningsmateriale/opgaver/eksempler, der tager sigte på undervisning i teknologiforståelse i folkeskolen. Både til afprøvning af det selvstændige fag og
til afprøvning af teknologiforståelse integreret i en række fag.
På denne baggrund sender REU dette brev til de faglige udvalg med
henblik på at indsamle kontaktoplysninger på faglige udvalg, der inden
for det pågældende udvalgs uddannelser er villige til at gå ind i et samarbejde med leverandøren om at komme med input til opgaver/eksempler
til undervisningsmaterialet til teknologiforståelse i folkeskolen.
Det enkelte faglige udvalg kan ikke vide på forhånd om en kommende
leverandør vil benytte sig af et eventuelt tilbud om samarbejde fra de
faglige udvalg, men REU mener, at det kunne være et rettidigt forsøg på
at fremme, at de anvendte opgaver/eksempler bliver branche-/ og erhvervsuddannelsesnære. Og at det måske kunne medvirke til, at folke-
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skoleeleverne bliver ekstra opmærksomme på erhvervsuddannelserne og
mulighederne med disse, hvilket i sidste ende kunne være med til at øge
søgningen til erhvervsuddannelserne.
REU håber, at de faglige udvalg vil støtte op om dette initiativ, og beder
om, at interesserede faglige udvalg senest torsdag den 9. august 2018
indsender følgende oplysninger:
1) Navn på det faglige udvalg
2) Hvilke erhvervsuddannelser det faglige udvalg dækker.
3) Mailadresse, hvor det faglige udvalg kan kontaktes.
Oplysningerne bedes sendt til REU på følgende adresse: reu@uvm.dk
Rådet vil herefter samle navne m.v. på alle de interesserede faglige udvalg
og sende materialet til STIL med henblik på formidling til den valgte
leverandør. De interesserede faglige udvalg vil modtage kopi af REUs
henvendelse til STIL.
Venlig hilsen
Stina Vrang Elias, formand
Morten Smistrup, LO, næstformand
Jannik Bay, DA, næstformand

