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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  

(REUs) høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om er-

hvervsuddannelser og bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, 

erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervs-

uddannelserne og adgangskurser til erhvervsuddannelserne 

 

Børne- og Undervisningsministeriet har ved mail af 18. november 2019 

sendt de to nævnte bekendtgørelsesudkast i høring i REU med frist tirs-

dag den 26. november 2019, kl. 12.00. 

 

REU takker for den fremsendte høring men påpeger samtidig, at rådet 

ikke finder den korte høringsfrist tilfredsstillende. 

 

REU har haft de to bekendtgørelsesudkast i skriftlig høring blandt rådets 

medlemmer m.v. og har på den baggrund følgende bemærkninger: 

 

Overordnet vurderer REU, at bekendtgørelsesudkastene implementerer 

de bagvedliggende lovforslag i overensstemmelse med intensionen.  

 

Konkret har REU bemærkninger til de to udkast på følgende punkter, 

idet der henviser til konkrete bestemmelser i udkastet: 

 

A. Udkast til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 

 
1. I § 35 fastlægges nogle afvigelser fra reglen om, at alle uddannelses-

elementer skal være på mindst en uge. REU bemærker, at AMU-
forløb også bør fremgå eksplicit af § 35, som et element, der vil være 
undtaget fra kravet om en minimumvarighed på en uge.  
 

2. I forhold til § 60, stk. 2, finder REU, at betegnelsen ”løbende” er en 
upræcis angivelse. REU bemærker, at det bør præciseres, at opfølg-
ningen understøttes via praktikpladssen.dk og de opfølgningstids-
punkter, der her er fastsat. Ligeledes bør det præciseres, at praktik-
pladstilsagnet bortfalder 8 uger før grundforløbets afslutning. 
 

3. I § 61, stk. 7, fastlægges, at uddannelserne skal tilrettelægges, således 
at eleven umiddelbart efter GF+ kan begynde på GF2. Denne inten-
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sion kan rådet tilslutte sig men finder det beklageligt, at begrænsnin-
gerne i de fag og niveauer, der må udbydes, betyder, at elever, der 
ønsker visse eux-uddannelser, skal henvises til at skifte institution for 
at opnå de krævede C-niveauer.  
 

4. Af § 66 fremgår det, at skolerne skal indgå samarbejdsaftaler om 
elevernes mulighed for at deltage i adgangskurser. REU finder, at de 
planlagte vejledninger om samarbejdsaftalerne vil være et vigtigt red-
skab til at understøtte samarbejdet, men konsekvenserne af evt. 
manglende vilje til at indgå samarbejdsaftaler bør præciseres i be-
kendtgørelsen. Ligeledes bør formkravene til samarbejdsaftalerne væ-
re et element i vejledningen.   

 
5. Vedrørende § 115 stk. 3, bør det overvejes, om der ikke skal være 

parallelitet i forhold til øvrige regler om grundforløb kortere end 8 
uger. 
 

6. I forhold til 124, stk. 1, hvor der henvises til kravet om at ansøge de 
sidste 8 uger af grundforløbet. Det bør være præciseres i forhold til § 
115, stk. 2, hvor det fremgår, elever på afkortet GF, som f.eks. de 5 
ugers grundforløb for studenter på det merkantile område, skal regi-
strere sig som praktikpladssøgende senest en uge efter start. 
 

B. Udkast til bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervs-

rettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannel-

serne og adgangskurser til erhvervsuddannelserne 

 

Det fremgår af § 15, at der er fastsat minimumsvarighed på både kombi-

nationsfag og erhvervsfag.  Det må forventes, at der vil være betydelige 

forskelle på GF+-elevernes forudsætningerne. REU forudsætter derfor, 

at der uanset fastsat minimumsvarighed fortsat er mulighed for god-

skrivning af allerede opnåede erfaringer på arbejdsmarkedet ift. erhvervs-

fag.  

 

 

Venlig hilsen  

 

Stina Vrang Elias 

Formand 




