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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  
(REUs) udtalelse vedr. sammenfatning af de faglige udvalgs ud-
viklingsredegørelser for 2020 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har ved brev af 21. fe-

bruar 2020 fremsendt sammenfatning af de faglige udvalgs udviklingsre-

degørelser for 2020 til REUs orientering og eventulle bemærkninger. 

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

sammenfatningen været i skriftlig høring blandt rådets medlemmer m.v. 

REU har på den baggrund følgende bemærkninger til sammenfatningen: 

 

REU finder, at udviklingsredegørelserne er et dynamisk værktøj, som vi-

ser erhvervsuddannelsernes store spændvidde, og hvor de faglige udvalg 

generelt gør et stort og vigtigt arbejde med hele tiden at sikre stærke ud-

dannelser, der afspejler den erhvervsmæssige udvikling. 

 

Konkret i forhold til den fremsendte sammenfatning af de faglige ud-

valgs udviklingsredegørelser 2020 opsummeres i sammenfatningens kapi-

tel 4, ”Status på praktikpladsområdet”, udvalgenes analyser og indsatser 

på uddannelser, hvor andelen af elever, som ikke er overgået til uddan-

nelsesaftale tre måneder efter grundforløb 2, er over 50 procent i 2018. 

Konkret oplyses, at der er 18 uddannelser, hvor over 50 procent af ele-

verne ikke overgik til hovedforløb tre måneder efter afslutning af grund-

forløb 2 i 2018. REU konstaterer, at det her fremgår, at nogle af de fag-

lige udvalg for disse 18 uddannelser f.eks. oplyser, at det pågældende ud-

valg ikke forventer at igangsætte nogen nye indsatser næste år på trods 

af, at overgangsfrekvensen til hovedforløbet er under 50 procent.  

REU bemærker i forhold hertil, at generelt har mange faglige udvalg 

stærke konkrete indsatser for at sikre balance i optag af elever og antal 

praktikpladser, hvilket også konkret gælder udvalg med uddannelser, der 

har en lav overgangsfrekvens til hovedforløbet. Men REU finder, at hvis 

et fagligt udvalg har ansvar for en uddannelse, hvor andelen af elever, 

som ikke er overgået til uddannelsesaftale tre måneder efter grundforløb 

2, er over 50 procent, så bør det kræve en særlig begrundelse fra udvalget 

ikke at igangsætte nye indsatser i forhold hertil. REU opfordrer derfor 
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ministeriet til at gå i dialog med de faglige udvalg, hvor dette er tilfældet. 

 

Endvidere bemærker Uddannelsesforbundet særligt vedrørende de to 

merkantile uddannelser (handelsuddannelse med specialer og kontorud-

dannelser med specialer), at det på baggrund af den lave overgangsfre-

kvens til hovedforløbet vurderes at kunne være nyttigt at få oplyst, hvil-

ken uddannelsesbaggrund (eux, hhx eller stx), de elever, der indgår en 

uddannelsesaftale, har. REU anmoder på denne baggrund ministeriet om 

at tilvejebringe disse oplysninger. 

 
 
Venlig hilsen  
 
Stina Vrang Elias  
Formand 


