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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) høringssvar vedr. nyt koncept for de faglige udvalgs udviklingsredegørelser
Undervisningsministeriet (UVM) har ved mail af 23. oktober 2018 anmodet om rådets eventuelle bemærkninger til den nye skabelon for udviklingsredegørelserne senest tirsdag den 6. november 2018.
På baggrund af en skriftlig høring af REUs medlemmer m.v. tilslutter
rådet sig det nye koncept for de faglige udvalgs udviklingsredegørelser.
REU er af den opfattelse, at den nye skabelon overordnet opfylder formålet om at sikre en mere forenklet og sammenhængende styring, men
rådet forventer også, at når skabelonerne til udviklingsredegørelserne er
digitaliserede, vil data automatisk blive sat i skabelonen både af hensyn til
sikker datahåndtering, og således at de faglige udvalg ikke skal bruge ressourcer på at finde tallene i datavarehuset.
Konkret er det hensigtsmæssigt, at de nøgletal, de faglige udvalg skal
forholde sig til, er de samme som anvendes ved fastlæggelse af dimensionering og fordelsuddannelser. I den sammenhæng virker det imidlertid
unødvendigt, at de faglige udvalg i nogle tilfælde skal kommentere på
nøgletal, som de har forholdt sig til i forbindelse med dimensioneringen
tidligere på året. Det bør her fremgå, at spørgsmålet ikke skal besvares
for de uddannelser, der dimensioneres det kommende år (eller hvor udvalget har indsendt argumenteret for/imod).
REU peger endvidere på under pkt. 4 i skabelonen, hvor de faglige udvalg bedes om at vise deres evalueringer af tidligere indsatser. Ordet
”evalueringer” foreslås udskiftet med ”erfaringer”, idet en evaluering kan
forstås som en større analyse.
I pkt. 4 bliver de faglige udvalg også bedt om at forholde sig til, hvorvidt
der er sket uddannelsesændringer eller igangsat indsatser siden sidste
udviklingsredegørelse – og hvorvidt de fungerer efter hensigten. REU
bemærker i forhold hertil, at de faglige udvalg ofte ikke vil have grundlag
for at forholde sig til dette, da uddannelsesændringerne ofte vil være
trådt i kraft om sommeren samme år.
Venlig hilsen
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