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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  
(REUs) høringssvar vedrørende udkast til vejledning om krav og 
rammer til partnerskabsaftale mellem gymnasier mv. og en institu-
tion for erhvervsrettet uddannelse 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har ved brev af 6. marts 

2020 sendt udkast til vejledning om krav og rammer til partnerskabsaf-

tale mellem gymnasier mv. og en institution for erhvervsrettet uddan-

nelse i høring i REU og anmoder om bemærkninger fra REU. 

Som følge af aflysning af rådets planlagte møde den 13. marts 2020 har 

udkastet været i skriftlig høring blandt rådets medlemmer m.v., og REU 

har på denne baggrund følgende bemærkninger til udkastet: 

1. Generelt 

Som REU flere gange tidligere har bemærket, er muligheden for at tillade 

udbud af grundforløb på gymnasier og VUC forbundet med en væsentlig 

risiko i forhold til uddannelsernes faglige kvalitet, herunder et erhvervs-

rettet undervisningsmiljø. 

REU finder det derfor meget væsentligt, at vejledningen til partnerskabs-

aftalen er præcis og lægger sig tæt op ad kriterierne for vurderingen af 

udbudsansøgninger fra gymnasier m.v. og er i tråd med de begrænsnin-

ger og rammer, der indgår i den politiske aftale. Rådet finder derfor, at 

kriterierne bør foldes langt mere ud i vejledningen, således at vejlednin-

gen kan anvendes som tjekliste og til at styre efter. 

 

2. Bemærkninger til konkrete punkter i vejledningen 

2.1 Indledning  

Det fremgår af indledningen, at muligheden for at placere udbud af er-

hvervsuddannelsers grundforløb sker for at sikre, at afstanden til institu-

tionen ikke afholder den unge fra at vælge eud efter grundskolen. REU 

finder, at et erhvervsuddannelsesudbud, også på et gymnasium, skal rette 

sig mod og være åbent for alle aldersgrupper. Gymnasiet skal således 
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være klar til også at optage også voksne elever, hvilket bør afspejles i tek-

sten.  

2.2. Indholdsmæssige krav til partnerskabsaftalen  

Et tæt samarbejde med erhvervslivet er en væsentlig del af erhvervsuddan-

nelsernes identitet og kultur og bidrager samtidig til elevernes faglige for-

ståelse. REU mener derfor, at beskrivelsen af kontakten til arbejdsmarke-

det, det praktikpladsopsøgende arbejde mv. skal foldes mere ud i vejled-

ningen, og det skal beskrives, hvordan samarbejdet skal foregå. Det er li-

geledes vigtigt, at det erhvervsrettede miljø er til stede i den daglige under-

visning, hvorfor det ikke alene kan være erhvervsskolen, der har ansvaret 

for at sikre kontakten til arbejdsmarkedet. 
 
 
Venlig hilsen  
 
Stina Vrang Elias  
Formand 


