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Invitation til møde med Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede 

Uddannelser  

 

Kære Pernille Rosenkrantz-Theil 

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) vil gerne 

ønske dig et stort tillykke med udpegningen til børne- og undervisningsmini-

ster – et område, som rådet finder, er et af de vigtigste i Danmark. 

REU er nedsat i henhold til lov om erhvervsuddannelser og har til opgave at 

rådgive ministeren på et overordnet niveau om de grundlæggende erhvervs-

rettede uddannelser på ministeriets område, herunder både erhvervsuddan-

nelserne og forberedende grunduddannelser (FGU). 

Senest har REU med breve af 19. august 2019 afgivet indstillinger om dimen-

sionering af erhvervsuddannelserne, positivlisten for skolepraktik samt om 

fastsættelse af kvote for optag på grundforløbets 2. del til den pædagogiske 

assistentuddannelse (PAU). Rådet modtog i brev af 4. september 2019 en til-

bagemelding fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om dine beslutninger 

i sagen, og det var med stor glæde, at REU konstaterede, at beslutningerne 

fulgte rådets indstillinger. Det vil REU meget gerne kvittere for. 

Rådet finder det særligt vigtigt at holde erhvervsuddannelserne højt på den 

politiske agenda, hvilket REU og REUs medlemmer m.v. meget gerne vil bi-

drage til. Rådet har i sit arbejde bl.a. et stort fokus på at arbejde med søg-

ningsproblematikken til erhvervsuddannelserne. 

REU har endvidere et stort fokus på FGU og har overfor den tidligere un-

dervisningsminister tilkendegivet, at REUs medlemmer bakker fuldt og helt 

op om FGU, som det uddannelsestilbud, der skal sikre de unge i målgruppen 

grundlag for at tage en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. 

Med henblik på at afsøge på hvilke områder ministeren gerne ser, at REU har 

fokus i sin rådgivning, har rådet meget positive erfaringer med at invitere mi-

nisteren til at besøge REU. 
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REU vil på den baggrund og for at høre dine ønsker til fokuspunkter i rådets 

rådgivning meget gerne invitere dig til at gæste REU på et passende tidspunkt 

i f.eks. i efteråret/vinteren 2019. 

Til din orientering er rådets møder i efterår/vinter 2019 planlagt således : 

 Fredag den 25. oktober 2019, kl. 10.00 

 Fredag den 15. november 2019, kl. 10.00 

 Fredag den 6. december 2019, kl. 10.00 
 
 
 

Venlig hilsen  

 

Stina Vrang Elias 

Formand 
 


