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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  
(REUs) indstilling om ændringsønsker fra de faglige udvalg for 
2020 
 

Ved brev af 16. januar 2020 har Børne- og Undervisningsministeriet an-

modet REU om indstilling vedrørende ønsker fra de faglige udvalg for 

fem erhvervsuddannelser om uddannelsesændringer, som REU skal af-

give indstilling om, jf. lov om erhvervsuddannelser.  

 

Ministeriet anmoder om REUs indstilling senest mandag den 17. februar 

2020. 

 

I henhold til § 1, stk. 3, jf. § 15, stk. 5, § 21, stk. 3, og § 35, stk. 1, nr. 2, i 

lov om erhvervsuddannelser, hvor det fremgår, at REU rådgiver om op-

rettelse og nedlæggelse af uddannelser, trin og specialer, behandlede 

REU ministeriets anmodning på rådets møde den 7. februar 2020. 

 

På denne baggrund og med henvisning til ansøgninger og begrundelser 

fra de faglige udvalg, jf. ministeriets brev af 16. januar 2020, indstiller 

REU følgende fem ændringer (nr. 1)-5)): 

 

Nedlæggelse af uddannelser 

1) Nedlæggelse af uddannelsen til Byggemontagetekniker. 
 
Nedlæggelse af trin 
2) Nedlæggelse af trin 1, ”Kedelanlægstekniker" i Skorstensfejeruddan-
nelsen. 
 
Oprettelse af trin 
3) Oprettelse af trin 2 på fitnessuddannelsen 
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Oprettelse/nedlæggelse af specialer 
4) Nedlæggelse af de to nuværende specialer i uddannelsen til støberi-
tekniker "Sandstøbning" og "Støbning i permanente forme" og op-ret-
telse af ét nyt speciale "Støberitekniker". 
 
Ændring af navn på specialer 
5) Ændring af navnene på lager og terminaluddannelsens to specialer " 
Lager og transport" og "Lager og logistik" til ”Lager- og transport-opera-
tør” og ”Lager- og logistikoperatør”. 
 
 
REU gør for god ordens skyld opmærksom på, at REU hermed ikke har 
taget stilling til andet end oprettelse henholdsvis nedlæggelse af de 
nævnte trin m.v. Herunder har REU ikke taget stilling til spørgsmål om 
dimensionering af nye uddannelser, eventuel optagelse på positivlisten, 
placering af udbud m.v. 
 
 
 
Venlig hilsen  
 
Stina Vrang Elias  
Formand 


