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Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
(Sendt pr. e-mail til: euteko@stukuvm.dk)

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) høringssvar vedr. håndbog om skolepraktik
Undervisningsministeriet har ved brev af 22. juni 2018 fremsendt udkast
til ”Håndbog i skolepraktik” og anmodet REU om eventuelle bemærkninger - efter særskilt aftale senest tirsdag den 3. juli 2018.
Udkastet har været sendt i skriftlig høring blandt REUs medlemmer m.v.
og de indkomne bemærkninger er til ministeriets orientering vedlagt som
bilag.
REU har noteret, at håndbogen handler om overvejende juridiske forhold i forbindelse med skolepraktik og er tænkt til at være et opslagsværk
for medarbejdere ved erhvervsskolerne og andre, der beskæftiger sig med
skolepraktikordningen. REU finder i den forbindelse, at håndbogen bør
være et vigtigt redskab for skolerne i deres arbejde med skolepraktikelever, der kan bidrage til at sikre en ensartet administration af procedurer
og regler på tværs af uddannelser og uddannelsesinstitutioner.
Rådet har endvidere følgende indholdsmæssige bemærkninger til ”Håndbog om skolepraktik”:
Det er rådets opfattelse, at omtalen af forlængelse af korte aftaler ved
barsel mv. i kap. 3 pkt. d og i kap. 8.3 ikke skal indgå i ”Håndbog om
skolepraktik”, da eleven udtræder af skolepraktikken ved en kort aftale,
og skolerne skal således ikke tage stilling til spørgsmålet.
Omkring formuleringen vedrørende fradrag i skolepraktikydelse ved
fravær uden for skoletiden i afsnit 4.2 og i kap. 9 opfordrer REU ministeriet og formandsskabet til at tage endnu en drøftelse for at præcisererækkevidden af formuleringerne.
Omkring 8.11 vedrørende elever klage over afgørelse om udelukkelse fra
skolepraktik ønsker REU en yderligere præcisering af ansvarsfordelingen
mellem faglig udvalg og skolen i denne forbindelse.
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Endelig mener REU, at der bør laves en meget praksisnær vejledning til
skolerne omkring, hvordan træk i skolepraktikydelsen skal finde sted.
DA’s medlemmer af rådet henviser herudover i det hele til de vedlagte
bemærkninger fra DA af 2. juli 2018.
Afslutningsvis har REU noteret de initiativer, som fremgår af ministeriets bilag 2.: Oversigt over implementering af initiativer i trepartaftalens
bilag 3, fsva. den del der handler om EMMA, og som implementeres via
vejledning til skolerne.
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