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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  
(REUs) indstilling til ansøgning fra EUC Nordvestsjælland 
om udbud af uddannelserne til hhv. gastronom (gf2) 
og tjener (gf2) i Fårevejle 

 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ved brev af 10. juni 2021 an-
modet REU om indstilling vedr. ansøgning fra EUC Nordvestsjælland 
om udbud af uddannelserne til hhv. gastronom (gf2) og tjener (gf2) i Få-
revejle, jf. lov om erhvervsuddannelser § 18. Styrelsen har anmodet om 
at modtage REUs indstilling senest den 2. juli 2021. 
 
REU har på den baggrund den 15. juni 2021 anmodet de faglige udvalg 
for de to berørte uddannelser om udtalelse til det modtagne ansøgnings-
materiale. De to faglige udvalg har den 17. juni 2021 meddelt, ”at de faglige 
udvalg for henholdsvis tjener- og gastronomuddannelsen vurderer, at EUC Nordvest-
sjællands ansøgning om udbud af grundforløbets 2. del i de to uddannelser bør god-
kendes. Udvalgene finder det væsentligt, at der er mulighed for at påbegynde grundfor-
løb i uddannelserne over hele landet.” 
 
REU behandlede på den baggrund sagen på rådets møde den 25. juni 
2021 og indstiller, at ansøgningen fra EUC Nordvestsjælland 
om udbud af uddannelserne til hhv. gastronom (gf2) og tjener (gf2) i Få-
revejle imødekommes.  
 

 

 

Venlig hilsen  

 

Stina Vrang Elias 
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