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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  
(REUs) høringssvar vedrørende udkast til Bekendtgørelse om ud-
dannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer 
ved valg af ungdomsuddannelse, Bekendtgørelse om vejledning 
om valg af ungdomsuddannelse og erhverv samt Bekendtgørelse 
om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet 
 
Undervisningsministeriet har i mail af 26. oktober 2018 sendt nævnte 
udkast til tre bekendtgørelse i høring i REU med høringsfrist fredag den 
23. november 2018. 
 
REU behandlede de tre bekendtgørelsesudkast på sit møde den 16. no-
vember 2018. 
 
Vedrørende udkastet til bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurde-
ring, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse 
bemærker REU, at rådet i sit høringssvar af 27. september 2017 til ud-
kast til lov om ændring af vejledningsloven vedrørende indførelse af 
praksisfaglig uddannelsesparathedsvurdering (UPV) tilsluttede sig det 
overordnede formål med indførelse af en praksisfaglig dimension i ud-
dannelsesparathedsvurderingen  som et vigtigt uddannelsespolitisk signal 
i forhold til målsætningen om at øge søgningen til erhvervsuddannelser-
ne.  
 
Men som REU også i sit høringssvar fandt det meget væsentligt at un-
derstrege, må dette ikke føre til, at kravene til at påbegynde og gennem-
føre en erhvervsuddannelse slækkes. At gennemføre en erhvervsuddan-
nelse stiller betydelige krav til elevernes sociale, personlige og faglige 
kompetencer, da de skal kunne indgå i samarbejde og produktion i en 
virksomhed i forbindelse med praktikuddannelsen.  
 
REU forudsætter derfor, at anvendelsen af bekendtgørelsens § 7, stk. 2, 
om uddannelsesparathedsvurdering af elever med usædvanligt høje prak-
sisfaglige forudsætninger monitoreres nøje med henblik på at sikre, at 
kvaliteten på erhvervsuddannelserne ikke svækkes, og at bestemmelsen 
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derfor kun anvendes i de ganske få tilfælde, hvor elever har helt usæd-
vanligt høje praksisfaglige forudsætninger. 
 
Herudover har REU ikke bemærkninger til udkastene men henviser til 
organisationernes selvstændige høringssvar. 
 
 
 
Venlig hilsen  
 
Stina Vrang Elias 
Formand 


