Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
(Sendt pr. e-mail til: ASFJK@uvm.dk og Lise.Hjort.Elmquist@uvm.dk)

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REU)s høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af
lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v.,
lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen
voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om social service og lov om ændring af en børne- og
ungeydelse (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder,
konsekvent indgriben overfor vedvarende dårligt præsterende folkeskoler, styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning
af børnecheck, konsekvent indgriben overfor dårligt præsterende
ungdomsuddannelsesinstitutioner mv.)
REU har ved mail fra Undervisningsministeriet af 29. juni 2018 modtaget
udkast til ovenstående lovforslag med høringsfrist onsdag den 29. august
2018, kl. 12.00.
REU behandlede udkastet til lovforslag på sit møde den 24. august 2018 og
udtaler på den baggrund følgende i forhold til den ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som fremgår af § 6 i udkastet til lovforslag:
Det følger af lovforslagets bemærkninger, at baggrunden for den foreslåede
ændring er, at der skal kunne gribes konsekvent ind over for institutioner, der
vedvarende er i tilsynets fokus, hvorfor det foreslås at udvide de eksisterende
sanktionsmuligheder over for ungdomsuddannelsesinstitutionerne.
REU støtter en intention om løbende at styrke en ansvarliggørelse af uddannelsesinstitutionerne i forhold til uddannelsernes kvalitet. Rådet finder det
dog - på baggrund af de konkrete erfaringer - usikkert, om den foreslåede
udvidelse af sanktionsmulighederne er nødvendig på erhvervsuddannelsesområdet.
Under alle omstændighederne er rådet bekymret i forhold til hvilke kvalitetskriterier, der i givet fald vil danne grundlag for undervisningsministerens adgang til at fratage en institution adgangen til at optage elever ved optagelsesprøve, standardiseret vurdering eller vejledningssamtale.
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Rådet vil derfor foreslå, at det kommer til at fremgå af lovforslaget, at REU
vil blive inddraget i fastsættelsen af kvalitetskriterier, som skal danne grundlag
for sådanne indgreb.
Samtidig vil REU foreslå, at institutionernes resultater i forhold til de fastsatte kvalitetskriterier løbende vil skulle offentliggøres på de enkelte institutioners hjemmesider.
Endvidere finder rådet det vigtigt, at både REU og de faglige udvalg for de
berørte erhvervsuddannelser bliver orienteret i tilfælde af konkrete afgørelser
på baggrund af den foreslåede bestemmelse.
Endelig konstaterer rådet, at der foreslås indført en ny bestemmelse i §
30 a, stk. 6, hvorefter undervisningsministeren kan pålægge en eller flere
andre institutioner at optage alle eller en del af de elever, som har påbegyndt deres uddannelse på den institution, som i medfør af lovforslagets
§ 30 a, stk. 5, nedlægges, sammenlægges eller spaltes. REU foreslår, at
der i givet fald bliver tale om, at alle elever overføres til andre institutioner.

Med venlig hilsen
Stina Vrang Elias
Formand

