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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  

(REUs) indstilling om udbud af hovedforløb og praktikcenter på 

træfagenes byggeuddannelse ved Erhvervsskolerne Aars 

 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har ved brev af 4. sep-
tember 2019 anmodet REU om at afgive indstilling om ansøgninger fra 
Erhvervsskolerne Aars om godkendelse til at udbyde hovedforløb og 
praktikcenter på træfagenes byggeuddannelse, jf. lov om erhvervsuddan-
nelser §§ 18 og 66b. Styrelsen har anmodet om at modtage REUs indstil-
ling senest den 3. oktober 2019. 
 
REU har på den baggrund den 10. september 2019 anmodet det faglige 
udvalg for træfagenes byggeuddannelse om udtalelse til det modtagne 
ansøgningsmateriale. Det faglige udvalg har afgivet udtalelse den 16. sep-
tember 2019 (vedlagt som bilag), hvor det fremgår, at udvalget støtter 
Erhvervsskolerne Aars ansøgninger om godkendelse til såvel udbud af 
hovedforløb og praktikcenter på træfagenes byggeuddannelse. 
 
STUK har efterfølgende ved brev af 20. september 2019 fremsendt sup-
plerende oplysninger om, at Erhvervsskolerne Aars har hørt de omkring-
liggende skoler vedr. udbud af hovedforløb og praktikcenter i træfagenes 
byggeuddannelse, og om de indkomne høringssvar i forhold hertil. REU 
har samme dag videresendt disse oplysninger til det faglige udvalg og 
spurgt, om disse nye oplysninger ændrer på det faglige udvalgs udtalelse 
til de to ansøgninger fra Erhvervsskolerne Aars. Det faglige udvalg oply-
ste ved mail af 24. september 2019, at de nævnte supplerende oplysnin-
ger fra STUK ikke ændrer ved det faglige udvalgs afgivne udtalelse. 
 
REU behandlede på den baggrund sagen på rådets møde den 27. sep-
tember 2019 og indstiller, at ansøgningerne fra Erhvervsskolerne Aars 
om godkendelse til at udbyde hovedforløb og praktikcenter på træfage-
nes byggeuddannelse imødekommes.  
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