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Kære REU 
 
Cornakrisen har haft store konsekvenser for vores hverdag, og som 
nævnt i mail af 15. april 2020 er formandskabet opmærksom på, at krisen 
har haft store konsekvenser for erhvervsuddannelserne.  
 
For REUs aktiviteter har det betydet, at to rådsmøder er blevet aflyst, 
men heldigvis har alle beslutningspunkter fra det aflyste møde i marts 
kunnet gennemføres som skriftlige høringer. På grund af det store og 
velbegrundede fokus på krisen har Børne- og Undervisningsministeriet 
(BUVM) valgt at udskyde et antal beslutningspunkter, der i REUs årshjul 
var planlagt til forelæggelse for REU i april, hvilket – som også i tidligere 
år – har haft betydning for REUs mødeaktivitet. 
 
Som tidligere oplyst har REUs formandskab og sekretariat løbende været 
i dialog med BUVM i tilfælde af behov for indstillinger m.v. fra REU, 
herunder eventuelt i form af skriftlige høringer af rådet. Konkret kan 
oplyses, at processen for dimensioneringen af erhvervsuddannelserne 
2021 har været under forberedelse i dialog med BUVM, således at for-
mandskabet nu har udarbejdet en procesplan for REUs arbejde vedrø-
rende dimensionering af erhvervsuddannelser 2021, der vedlægges til 
rådets orientering. I forlængelse heraf vedlægges BUVMs orienterings-
brev af 30. april 2020 om tids- og procesplan for dimensionering 2021 
samt fastsættelse og udmelding af kvoter for optag på den pædagogiske 
assistentuddannelse i 2021. 
 
Det forventes, at vi fra statsministeren kort før den 10. maj vil have 
kendskab til omfanget af fase 2 i genåbningen af Danmark. REUs for-
mandskab planlægger at holde virtuelt formandskabsmøde den 11. maj, 
bl.a. for at drøfte de seneste meldingers betydning for REUs mødeaktivi-
tet. Da det må anses for overvejende sandsynligt, at REUs planlagte mø-
de den 28. maj 2020 ikke kan afholdes fysisk, undersøger vi pt. mulighe-
derne for at afholde mødet virtuelt, formentlig som et Skype-møde. Bli-
ver det aktuelt, vil I modtage information om fremgangsmåde m.v. 
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