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Afholdt i Undervisningsministeriet 

 

 

 

 

Ad dagsordenens pkt. 1 

Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 125 den 1. juni 2018 

 

Formanden bød velkommen til møde nr. 126 i REU. 

 

Dagsordenen samt referat af REUs møde nr. 125 den 1. juni 2018 blev godkendt. 

 

Ad dagsordenens pkt. 2 

Meddelelser fra formanden 

 

Formanden meddelte, at der er sket ændringer i repræsentationen i REU. 

 

Christoffer Jørgensen er udpeget som stedfortræder efter indstilling fra LO. 

Maya Ryevad Lauritsen er udpeget som ny stedfortræder efter indstilling fra Danske Regioner. 

Chris Hols Preuss er udpeget som nyt medlem efter indstilling fra Landbrug & Fødevarer. 

Søren Hoppe Christensen er udpeget som medlem efter indstilling fra Uddannelsesforbundet. 

Sarah Siddique og Mathias Rytter Hansen er genudpeget som medlemmer efter indstilling fra 

elevorganisationerne.  

Jonas Robbestad Søndergaard og Valdemar Rømer er udpeget som nye stedfortrædere efter indstilling fra 

elevorganisationerne. 

Formanden bød de nye medlemmer m.v. velkommen.  

Formanden oplyste endvidere, at i forlængelse af undervisningsministerens brev til REU af 31. maj 

2018er det aftalt, at hun besøger REU den 28. september kl. 10.30-11.15. Hvis udspillet om 

erhvervsuddannelserne bliver offentliggjort inden, er det et oplagt tema for besøget. 

 

Der har siden sidste REU møde været afholdt Sorø-møde med temaet ’Ind i naturen’. 

Erhvervsuddannelserne var ikke specielt godt repræsenteret på trods af, at der blev talt meget om 

naturvidenskab. Dette er et opmærksomhedspunkt. 
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Endelige gjorde formanden opmærksom på, at før sommerferien sendte REU et brev til de faglige 

udvalg med henblik på at indsamle kontaktoplysninger på de faglige udvalg, der er villige til at gå ind i et 

samarbejde om materiale til undervisningen i teknologiforståelse i folkeskolen. Faglige udvalg for en 

lang række uddannelser har svaret positivt tilbage. På den baggrund har REU skrevet et brev til 

Styrelsen for It og Læring (STIL) med kontaktoplysninger på udvalgene. Det er glædeligt både med de 

faglige udvalgs positive tilbagemeldinger, og at REU viser, at rådet er på forkant i forhold til helt 

aktuelle initiativer.  

 

Ad dagsordenens pkt. 3 

Meddelelser fra Undervisningsministeriet 

 

Undervisningsministeren gjorde opmærksom på, at ministeriet har sendt et brev til REU som 

opfølgning på den drøftelse rådet havde på mødet den 4. maj 2018 om STEM-erhvervsuddannelser. 

Undervisningsministeriet har været i dialog med Danmarks Statistik, der, som beskrevet i brevet, 

placerer alle danske uddannelser i ISCED-kategorisering ud fra kriterier fastlagt af UNESCO. I brevet 

angives kontaktoplysningerne på en kontaktperson fra Danmarks Statistik, hvis der er spørgsmål til 

placeringen af uddannelser i ISCED-kategoriseringen.  

 

I uge 35 offentliggøres tre analyser fra Rambøll og Qvartz, der omhandler indsatsen for at øge 

søgningen til erhvervsuddannelserne. Desuden udkommer følgeforskningsrapporten vedrørende 

erhvervsuddannelsernes hovedforløb indenfor den nærmeste fremtid. 

 

Praktikpladsportalen er blevet redesignet. Det har været et ønske fra ministeriet, at mest muligt skulle 

på hjemmesiden hurtigst muligt. Derfor er hjemmesiden åben på trods af, at der stadigvæk arbejdes 

videre på en lang række elementer - blandt andet kortvisninger.  

 

Afslutningsvis oplyste ministeriet, at der er sket en reorganisering i departementet. 

 

Claus Eskesen, 3F, pointerede, at der er flere udfordringer ved praktikpladsportalen – bl.a. som 

konsekvens af at hjemmeside er blevet redesignet. 

 

Claus Eskesen redegjorde herefter for udfordringerne og de hertil knyttede spørgsmål, og formanden 

bemærkede, at spørgsmålene til praktikpladsportalen er så detaljerede, at det ikke var muligt for 

Undervisningsministeriet at svare så dem til rådsmødet. Derfor bad formanden om at få spørgsmålene 

tilsendt skriftligt til formandskabet, som vil tage spørgsmålene op med Undervisningsministeriet. 

 

Undervisningsministeriet orienterede om, at der i naturvidenskabsstrategien ligger et forslag om et nyt 

grundfag om teknologiforståelse på erhvervsuddannelserne. På baggrund af initiativbeskrivelsen, hvor 

de overordnede mål er beskrevet, går Undervisningsministeriet i gang med at udvikle faget. Ministeriet 

nedsætter en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), 

Styrelsen for It og Læring (STIL) samt lærere fra erhvervsskolerne. Tanken er at spørge videnscentrene 

på erhvervsskolerne, om de har nogle fagpersoner, der er eksperter og kan bidrage til arbejdet. 



 

3 
 

Derudover skal brancheorganisationerne inddrages. Planen er også at spørge de faglige udvalg indenfor 

de fire hovedområder, om de kan pege på relevante fagpersoner, der kan bidrage til arbejdet i 

arbejdsgruppen. Det handler ikke om repræsentation eller interessevaretagelse, men om at finde folk, 

der virkelig ved noget, og som kan være med til at skabe det nye fag. I tilknytning til arbejdsgruppen vil 

der blive afholdt netværksmøder, hvor ministeriet inviterer et bredt felt af fagpersoner, så 

beskrivelserne af faget kan blive trykprøvet. Her skal flere skoler og faglige udvalg vurdere, om faget vil 

komme til at fungere i både grundforløbet, hovedforløbet samt på tværs af uddannelser. I forlængelse af 

arbejdet kommer der en proces med de faglige udvalg, hvor de skal tage stilling til, om de ønsker at få 

faget ind på hovedforløbet på uddannelsen. Det er forudsat, at faget skal være en del af uddannelserne 

fra 2019. Ministeriet udsender kommissoriet for faget teknologiforståelse til rådets orientering. 

 

Endvidere orienterede ministeriet om, at indenfor kort tid går der en proces i gang omkring udpegelse 

af fordelsuddannelser. Det nye i år er, at det fra 2019 er Undervisningsministeriet, der laver listen. 

Listen laves ved at tage de uddannelser, der var fordelsuddannelser i 2018 og skriver dem på listen, 

hvorefter dem, der ikke opnåede en bonus i 2017, trækkes ud. Den liste ministeriet sender ud, er 

selvfølgelig bare et udgangspunkt for, hvad der måtte blive meldt ind efterfølgende. Listen forventes 

udsendt i starten af september. 

 

Endelige oplyste Undervisningsministeriet, at der erholdt workshops med de faglige udvalg for at finde 

ud af, om der kan laves et nyt koncept for udviklingsredegørelserne. Der var stor enighed på tværs af de 

faglige udvalg om retningen i udviklingen af udviklingsredegørelserne.  

For det første var der et ønske om fælles datamateriale i forhold til dimensionering.  

For det andet var der et ønske om, at beskæftigelsesfrekvenserne ikke skal indgå som kriterium.  

For det tredje er det vigtigt at fastholde, at det, der er grundlaget for udviklingsredegørelserne, er den 

efterspørgsel, der er på færdiguddannede faglærte. De faglige udvalg skal være gode til at se, hvilke 

kompetencebehov der er og blive bedre til langt grundigere at beskrive, hvad det er der sker i branchen. 

På den måde skabes der sikkerhed for, at der laves gode vurderinger af, hvor ændringerne kommer 

henne. Ikke mindst på de områder, hvor der er meget udvikling i forhold til  til digitalisering og it. 

For det fjerde var der et ønske om, at udviklingsredegørelserne kan rumme store forskelle mellem 

uddannelserne og også at kunne rumme praktikpladsforskelle, hvoraf en del kan være geografisk 

betingede.  

For det femte var der et ønske om, at udviklingsredegørelserne kun skal indsendes hvert tredje år i stedet 

for hvert år, men hvor der samtidig skal være mulighed for at indsende ændringsønsker hvert år. 

Ministeriet går videre med de faglige udvalgs forslag. Det, der kræver lovændringer, forudsætter 

selvfølgelig politisk tilslutning. 

 

Formanden konkluderede, at formandsskabet samler op på spørgsmålene vedrørende 

praktikpladsportalen. I slutningen af uge 35 udkommer der tre større analyser fra Rambøll og Qvartz 

om søgningen til erhvervsuddannelserne. Ministeriet sender kommissoriet for teknologiforståelse ud til 

REUs orientering. Formanden pegede endelig på, at det er positivt, at der blandt de faglige udvalg er 

enighed om, hvilken retning udviklingsredegørelserne skal bevæge sig i.  
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Ad dagsordenens pkt. 4 

Status for forberedende grunduddannelse (FGU) 

 

Formanden pegede på, at FGU-loven blev vedtaget af Folketinget før sommerferien og træder i kraft 

den 1. august 2019. REU får rådgivningsopgaven, og derfor er det oplagt med en status på arbejdet 

med FGU. Formandskabet vil have fokus på løbende at få status for arbejdet med FGU gennem det 

næste år, så REU er forberedt på opgaven. 

 

Herefter gav formanden ordet til sekretariatschef Thomas Bugge og konstitueret kontorchef Ida Bayer 

Kûhl, begge fra Undervisningsministeriet. Den anvendte PowerPoint-præsentation er til rådets 

orientering vedlagt referatet.  

 

Ejner K. Holst, LO, bemærkede, at det var en god orientering. Det er fornuftigt, at FGU får en ny 

forankring i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). REU har haft FGU som fokuspunkt, og 

det skal fortsætte sådan. Det er meget vigtigt, at FGU kommer til at virke af hensyn til de unge 

mennesker. Derfor skal der være et fornuftigt og konstruktivt samarbejde, så FGU bliver et tilbud, der 

hjælper unge mennesker videre i uddannelse eller job. Derfor bør ministeren i forbindelse med den 

kommende nedsættelse af de første bestyrelser understrege overfor kommunerne, at det i lovgivningen 

fremgår, at de nye FGU-institutioner skal være omfattet af statsligt selveje. LO ønsker en balanceret 

partsrepræsentation.  

 

Jannik Bay, DA, bemærkede, at det godt med en tidlig orientering af REU, og det ser ud til, at der er 

god fremdrift. Det er, som LO bemærkede, vigtigt, at de første bestyrelser får et godt afsæt og det 

rigtige fokus fra starten af. Lige nu er der diskrepans lokalt. Der er tale om statsligt selvejende 

institutioner, og fokus må være at få unge i job eller uddannelse. Her spiller arbejdsmarkedets parter og 

repræsentanter fra erhvervslivet en vigtig rolle. Det er derfor uheldigt, at der visse steder er indstillet en 

stor mængde kommunale repræsentanter, der kan etablere kommunalt flertal i bestyrelserne. Det er 

vigtigt at holde fast i de oprindelige intentioner og få de nye institutioner gjort klar til deres opgave. 

 

Ursula Dybmose, KL, konstaterede, at der var møde i interessentgruppen den 23. august, hvor de 

nævnte problemstillinger omkring de første bestyrelser blev rejst for KL, der tager det videre. Samtidig 

understreger KL, at det er positivt, at kommunerne spiller en aktiv rolle og tager ansvar for de nye 

institutioner. Kommunerne har fået ansvaret for at lykkes med FGU, og det, der sker rundt om i 

kommunerne, kan også læses som et stort engagement og som et ønske om at lykkes med det nye 

uddannelsestilbud. I forhold til den kommunale ungeindsats, som er et kommunalt ansvar, så er KL 

meget glade for den tværministerielle arbejdsgruppe, der er blevet nedsat. Som KL også har gjort 

opmærksom på i sit høringssvar, så ligger der et betydeligt arbejde med at få lavet en sammenhængende 

indsats på tværs af lovgivningen. Det kræver afklaringer og vejledning fra statens side. KL har i forhold 

hertil haft en workshop sammen med Finansministeriet med det formål at få afdækket nogle barrierer. 

Kommunerne vil gerne være med til at komme med løsninger, men der er behov for at komme på 

plads i forhold til den nye lovgivning, og det kræver hjælp fra statens side. 
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Gert Møller, Produktionsskoleforeningen, påpegede, at Undervisningsministeriet har lavet et stort 

stykke arbejde for at involvere interessenter, hvilket er prisværdigt. Arbejdsmarkedets parter har 

ligeledes udvist et stort engagement og et ønske om at være med fra første dag. Det er vigtigt, at vi 

sammen har fokus på at tale FGU op. Nogle politikere laver lange redegørelser for, hvad der skal gøres 

med de grupper af unge, der har særlige behov, men uden at de nævner FGU. Det er vigtigt at holde 

fokus på FGU og bakke op om det. Det er i øjeblikket en vanskelig situation for institutionerne, både i 

forhold til medarbejdere og elevtal, men særligt hvis institutionen er lukningstruet. Den første 

institution, der er gået i betalingsstandsning, er produktionsskolen i Esbjerg, som ligger i et område, der 

er udpeget til at få en FGU-skole. Når en institution går i betalingsstandsning er det ofte komplekst, 

men kendsgerningen er, at elevtallet er faldet. Men der er unge, der skal optages til januar og unge, der 

skal have et tilbud i den tid, der er indtil FGU-loven træder i kraft. Derfor bliver kommunerne og 

Ungdommens Uddannelsesvejledning nødt til at have fokus på, at der er en drift, der skal køre. I en 

forandringsproces, hvor nye institutioner skal oprettes, og hvor medarbejdere har fået brev om 

virksomhedsoverdragelse, risikerer medarbejdere at blive sagt op. Det kan skabe en naturlig uro, hvilket 

ikke er optimalt. Der er nogle grundproblemer, som ikke kan løses, men hvis alle holder fast i at tale 

FGU op, og ministeriet sammen med relevante interessenter, herunder også aftalekredsen, prøver at 

finde løsninger på nogle af de problemer, der dukker op, så skal det nok gå. Den kommunale 

ungeindsats har fyldt meget lidt på dagsordenen. Det er afgørende for reformen, at den kommunale 

ungeindsats kommer til at fungere. Hvis ikke den gør det, er der ingen unge klar til at starte den 1. 

august 2019, og det vil skabe frustration blandt medarbejderne. Kommunerne bør være opmærksomme 

på alle de tilbud og projekter, som de har og overveje, om det er tid til at få ryddet op. 

Opmærksomhedspunkter i den kommende tid bør være bekendtgørelsen omkring lærerplaner og 

tilskudsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen omkring lærerplaner dækker hele indholdssiden, og 

tilskudsbekendtgørelsen åbner op for spørgsmål omkring, hvor mange timer, der er til den enkelte elev, 

og hvordan det kan sikres, at der er aktiviteter til den unge hele året. Endvidere har aftalekredsen 

besluttet, at institutionerne skal tilbyde et gratis måltid mad til alle de unge, der går på FGU. Det er 

udhuling af taxameteret, og derfor kræver det opmærksomhed i forbindelse med den kommende 

finanslov.  

 

Søren Hoppe Christensen, Uddannelsesforbundet, bemærkede, at det var en god fremlæggelse. 

Ministeren har personligt udpeget de lærere, der skal sidde i de første bestyrelser, hvilket er positivt. 

Der er meget stor forskel på, hvor meget tid lærerne får for at deltage i arbejdet. Det er vigtigt, at 

lærerne går konstruktivt til arbejdet, og derfor skal de også have den fornødne tid.  

 

Formanden konkluderede, at der er bred enighed om, at der skal være en god funktionel balance i 

repræsentationen i bestyrelserne. Der er mange, der ønsker at byde ind og bidrage til arbejdet med at 

skabe en ny og god uddannelse og institutioner, der kan klæde de unge på til videre uddannelse eller 

job. Der skal være fokus på, hvordan det undgås, at der kommer for meget uro blandt medarbejderne, 

når eksempelvis antallet af institutionsledere skal reduceres betydeligt. Usikkerheden må ikke stå i vejen 

for, at der tales positivt om FGU. Det er vigtigt, at REU har en god dialog med ministeriet, så de 

problemer der kommer hen af vejen, kan løses effektivt. Det er meget vigtigt, at den kommunale 

ungeindsats kommer til at fungere ordentligt, hvilket er en opgave for den tværministerielle 

arbejdsgruppe. REU bør være opmærksom på tilskudsbekendtgørelsen samt bekendtgørelsen omkring 
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lærerplanerne, når de kommer. Desuden er det vigtigt at være opmærksom på det kommende 

finanslovsudspil. Hvis den kommunale ungeindsatse ikke fungerer i foråret, så risikerer man, at der ikke 

er nogen elever til at starte på uddannelsen i efteråret. 

 

Lone Folmer Berthelsen, DI, bemærkede, at det er hensigtsmæssigt, hvis REU afgiver en skriftlig 

udtalelse til undervisningsministeren angående sammensætningen af de første bestyrelser. 

 

Ursula Dybmose, KL, påpegede, at det er svært at vurdere, hvor stort problemet er, og at det ikke vil 

være optimalt at lave en stor sag ud af det. 

 

Ejner K. Holst, LO, bemærkede, at det er vigtigt at rådgive undervisningsministeren nu, fremfor når det 

er for sent. I en skriftlig udtalelse skal REU sende et signal om, at der skal laves det bedst mulige tilbud 

for de unge, og det sker ved at have et stærkt og balanceret samarbejde. 

 

Lone Folmer Berthelsen, DI, påpegede, at REU ikke skal ligge op til en konfrontation med 

kommunerne, men at arbejdsmarkedets parter ønsker det bedst mulige udgangspunkt for FGU. Det der 

sker nu er vigtigt, da det danner præcedens. En måde at lave en bedre balance i de første bestyrelser 

kunne være, at arbejdsmarkedets organisationer får flere pladser. I en skriftlige udtalelse til ministeren 

bør REU skrive, at arbejdsmarkedets parter gerne vil bidrage til udviklingen af FGU. . Den store 

betydning, der ligger i den kommunale ungeindsats, må i den forbindelse ikke underkendes.  

 

Ursula Dybmose, KL, bemærkede, at KL bakker op om, at udtalelsen til ministeren beskriver, at alle 

REUs medlemmer ønsker det gode samarbejde. 

 

Formanden konkluderede, at REU sender en skriftlig udtalelse til ministeren, hvor der i positiv tone 

står, at alle er meget engagerede i at få FGU til at lykkes. REU ønsker en balanceret repræsentation i de 

første bestyrelser og det gode samarbejde. Formandskabet bemyndiges til i samarbejde med KL at 

udarbejde udtalelsen på baggrund af de faldne bemærkninger. 

 

Ad dagsordenens pkt. 5 

Drøftelse af resultater fra elevtrivselsmålingen 2017 

 

Formanden pegede på, at elevtrivselsmålingen blev offentliggjort den 7. juni 2018. Eleverne angiver 

generelt en høj tilfredshed på alle indikatorerne i undersøgelsen. Eksempelvis angiver to ud af tre elever 

bedst mulig trivsel, når det gælder velbefindende på uddannelsen. Den relativt laveste trivsel angiver 

eleverne ved fysiske rammer. Der er to ting, der særligt er værd at bide mærke i. For det første at elever 

på hovedforløbet med en uddannelsesaftale angiver bedre trivsel end elever, der er i skolepraktik. For 

det andet at elever på eux angiver en lavere trivsel end elever på erhvervsuddannelserne, herunder 

angiver elever på det merkantile eux en lavere trivsel end elever på de øvrige eux uddannelser. Det kan 

hænge sammen med, at eux er et krævende forløb, og derudover kan der være særlige problemstillinger 

på det merkantile område. 
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Morten Smistrup, LO, bemærkede, at det er positivt, at der er høj elevtrivsel på skolerne. Det er svært 

at konkludere noget ud fra tallene, da de er meget overordnede. De enkelte tal kan gemme på store 

forskelle på uddannelser og i nogle tilfælde på den samme uddannelse på den samme skole. Det er 

ærgerligt, at der ikke er sket en positiv udvikling, da det er en af målsætningerne fra 

erhvervsskolereformen. Det er tid til at få mere fokus på skolepraktikken, og hvordan den kan 

forbedres. Det er et kendt fænomen, at de elever, der tager i skolepraktik, ikke bliver ligeså kritiske 

overfor skolerne, som de elever med en uddannelsesaftale. Der er store forskelle på de enkelte skoler 

med hensyn til skolepraktik, hvor nogle skoler stort set ikke har andet end elever i skolepraktik og 

omvendt. Undersøgelsen viser, at de fysiske rammer betyder meget for trivslen, så det er vigtigt, selvom 

det ikke er nemt i forhold til de økonomiske vilkår, herunder omprioriteringsbidraget. De unge har 

lavere tilfredshed end de voksne, hvilket er værd at reflektere over. Overordnet ser undersøgelsens 

resultater fornuftige ud. 

 

Jannik Bay, DA, bemærkede, at tallene er relativt gode, men at det er uheldigt, at der ikke er en 

fremdrift i forhold til at nå målet fra erhvervsskolereformen om, at elevtrivslen skal øges. Derfor er 

resultaterne overordnet ikke tilfredsstillende. Det bør undersøges, hvorfor der ikke er en fremgang i 

elevtilfredsheden. Desuden er der er stor variation mellem skoler og uddannelser, som kunne være 

interessant at gå dybere ned i. Undersøgelsen er en gennemsnitsbetragtning, men spørgsmålet er, 

hvordan det rent faktisk fungerer på de enkelte skoler. Der er flere punkter, der kunne være relevante at 

undersøge, herunder de fysiske rammer, faglige udfordringer og skolepraktikken. I forhold til f.eks. 

skolepraktikken er der store forskelle på de forskellige skolers indsatser. Det er i mange tilfælde muligt 

at gøre noget for at skabe forbedringer. 

 

Morten Emborg, Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier, påpegede, at han er glad og tilfreds med 

resultatet, men at det kunne være rart med en stigning i elevtrivslen, så man kunne se, at indsatserne 

bærer frugt. Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier har besluttet, at eux er et fokusområde, da tallene 

på området ikke går den rigtige vej. Der er igangsat forskellige forsøg med de merkantile eux forløb, og 

det havde været oplagt at undersøge, hvorvidt disse forsøg har indflydelse på elevtrivslen. I forhold til 

det, at elever i skolepraktik trives dårligere end elever i virksomhedspraktik, er det værd at bemærke, at 

der er relativt stor forskel på elevprofilerne i henholdsvis virksomhedspraktik og skolepraktik.   

 

Søren Hoppe Christensen, Handelsskolernes Lærerforening, bemærkede, at eux, herunder særligt den 

merkantile eux, er et fokusområde, da det ikke går optimalt med elevtrivslen. Det er muligt at komme 

med antagelser om, hvorfor det ikke går godt, men i stedet bør det undersøges yderligere, da 

resultaterne er meget iøjnefaldende. Der er et bedre grundlag for evaluering, når det er muligt at se, 

hvordan de forsøg, der udvælges, kommer til at fungere. 

 

Christina Laugesen, Lederne, bemærkede, at hun tilslutter sig det, der er blevet sagt omkring de 

udfordringer, der er. På trods af disse er resultaterne stadigvæk gode og bør benyttes mere proaktivt 

udadtil for at skabe positiv opmærksomhed omkring erhvervsuddannelserne overfor forældrene. 

Tallene viser, at det går meget godt på erhvervsuddannelserne. Det vigtigt, at tilfredsheden stiger, men 

de positive resultater skal også fremhæves.  
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Louise Pihl, Dansk Byggeri, bemærkede, at Dansk Byggeris medlemmer er frustrerede over kvaliteten af 

de elever, der kommer med eux forløb. De har oplevelsen af, at det ikke fungerer på skolerne, herunder 

særligt koblingen mellem det teoretiske og det praktiske. Derudover er der klager over, at eleverne får 

for tidligt fri, og at lærerne ikke har sat sig ind i deres konkrete praktikvirksomheder. På 

tømmeruddannelsen er det særligt et stort problem. Der er lavet en analyse, der viser, at halvdelen af 

eux eleverne er i praktik i virksomheder med under tyve medarbejdere, hvilket er meget positivt.  

 

Lone Folmer Berthelsen, DI, bemærkede, at undervisningsministeren har mødtes med et elevpanel, 

hvor der var elever, der efterspurgte at blive tilstrækkeligt udfordret. Før reformen faldt flere elever fra, 

fordi de ikke følte sig tilstrækkeligt udfordret sammenlignet med elever, der faldt fra, fordi niveauet var 

for højt. For at opnå større elevtrivsel bør man ikke forfalde til at sætte ambitionsniveauet på 

uddannelserne ned, da eleverne efterspørger at blive udfordret. Det gælder både fagligt, men også i 

forhold til at møde undervisere, der udfordrer dem. Dette gælder både på på eux og eud, men med eux 

er kommet nogle nye elevprofiler, hvor dette særligt er vigtigt. 

 

Poul Henrik Madelung, SAMA, bemærkede, at tallene næsten ikke er ændret fra 2016 til 2017. Der er et 

enkelt sted, hvor der er sket en stor ændring og det er på svarprocenten. Ud fra tidligere undersøgelser 

er det samtidig erfaringen, at det ofte er de svage elever, der ikke svarer på undersøgelsen, hvorfor man 

skal være opmærksom på en faldende svarprocent. 

 

Formanden konkluderede, at der er bred enighed om, at eux er et fokusområde. Desuden skal der være 

opmærksomhed på skolepraktikken. Det er vigtigt ikke nødvendigvis at sætte lighedstegn mellem dårlig 

trivsel og udfordrende undervisning, hvilket mange var optagede af inden erhvervsskolereformen. 

Resultaterne er generelle, og undersøgelsen viser gennemsnitsbetragtninger. Der er en grundlæggende 

tilfredshed med resultaterne, men fremadrettet bør der ske en positiv udvikling i elevtilfredsheden. Der 

er mange myter omkring erhvervsuddannelserne, som vi kan være med til at afkræfte ved blandt andet 

at henvise til denne undersøgelse, der viser, at det generelt går godt med trivslen. 

 

Ad dagsordenens pkt. 6 

Høring over udkast til lovforslag om et nationalt naturfagscenter 

 

Der var ingen bemærkninger til lovforslaget. 

 

Ad dagsordenens pkt. 7 

Høring over 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.) 
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Formanden pegede på, at det særligt interessante i forhold til erhvervsuddannelserne er lovforslagets 

afsnit 3.5, hvor der som noget nyt foreslås indført en bestemmelse i institutionsloven, hvorefter 

undervisningsministeren under visse særlige betingelse kan fratage en institution eller en afdeling 

adgangen til at optage elever ved optagelsesprøve, standardiseret vurdering eller vejledningssamtale. Det 

er således den pågældende institutions adgang til at optage de elever, der i lovforslaget betegnes som 

elever med lav faglighed, som berøres. Det man kunne kalde den direkte optagelse af de elever, der 

opfylder 02-kravet i dansk og matematik, og som er erklæret uddannelsesparate, berøres ikke. 

 

Morten Smistrup, LO, påpegede, at LO er enige i intentionen, der ligger bag lovgivningen. 

Bekymringen i forhold til lovforslaget er, at de kvalitetskriterier, der ligger til grund for at bruge 

redskaberne, er uklare. Både REU og de faglige udvalg har ansvar for kvaliteten i uddannelserne. REU 

bør derfor i høringssvaret påpege overfor ministeren, at rådet bør inddrages i fastsættelsen af 

kvalitetskriterierne, der ligger til grund for eventuelle indgreb overfor skolerne. Desuden bør REU 

orienteres, hvis der sker konkrete indgreb overfor skoler. 

 

Jannik Bay, DA, bemærkede, at det er positivt, at der er fokus på at højne kvaliteten på skolerne. Der er 

væsentlig variation på skolerne, men også på de enkelte uddannelsesområder. Hvis der er noget, der 

ikke fungerer, så er det oplagt at tage hånd om det gennem en ordentlig dialog og proces. Det kunne 

være godt at tage en runde om kvalitetskriterierne og i den proces skal REU skal inddrages. 

Grundlæggende kunne det være en god ide at benchmarke kvaliteten på de enkelte skoler for at 

synliggøre, hvor går det godt, og hvor går det skidt. 

 

Morten Emborg, Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier - Lederne, bemærkede, at de værktøjer der 

allerede findes i lovgivningen i henhold til at føre tilsyn med skolerne, er tilstrækkelige. Det bemærkes, 

at der er en formulering i udkastet til forslag om, at undervisningsministeren kan pålægge en eller flere 

andre institutioner at optage alle eller en del af de elever, som har påbegyndt deres uddannelse på en 

institution, som i medfør af lovforslaget nedlægges, sammenlægges eller spaltes. REU bør foreslå, at der 

i givet fald bliver tale om, at alle elever overføres til andre institutioner. 

 

Formanden konkluderede, at formandsskabet færdiggør REUs høringssvar på baggrund af de 

bemærkninger, der er kommet fra REU. 

 

Ad dagsordenens pkt. 8 

Evt.  

 

Ingen bemærkninger. 


