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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  

(REUs) høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse og vej-

ledning om bevilling af særlige tilskud til specialpædagogisk bi-

stand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsnedsæt-

telser eller tilsvarende svære vanskeligheder 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har ved brev af 27. okto-

ber 2020 sendt nævnte to udkast i høring i REU med frist tirsdag den 24. 

november 2020, kl. 12.00. 

 

Rådet har følgende bemærkninger til de to udkast: 

Overordnet finder REU det fornuftigt at samle regelgrundlaget for bevil-

ling af tilskud til specialpædagogisk støtte (SPS) til elever, kursister og 

deltagere på privat- eller friskoler, efterskoler, frie fagskoler, gymnasiale 

uddannelser, herunder private gymnasiale uddannelser, erhvervsuddan-

nelser, almen voksenuddannelser (AVU), forberedende voksenundervis-

ning (FVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU), arbejdsmarkeds-

uddannelser (AMU og TAMU) og forberedende grunduddannelser 

(FGU) i én bekendtgørelse, med henblik på forenkling. 

 

Rådet understreger dog samtidig behovet for forenkling på området med 

henblik på afrapportering af bevilgede ydelser, hvor der bør tilstræbes en 

øget digitalisering i forbindelse med de procedurer, som skolerne pålæg-

ges i forbindelse med SPS. 

 

Bemærkninger i forhold til elever på forberedende grunduddannelse (FGU) 

REU mener, at det er et meget positivt skridt, at der sker en udvidelse af 

muligheden for at søge SPS til elever på FGU, således at elever, der er i 

virksomhedspraktik, som led i et erhvervsgrunduddannelsesforløb kan få 

bevilget støttetimer. 

 

REU henviser i øvrigt til organisationernes selvstændige høringssvar. 

 

Venlig hilsen  

 

Stina Vrang Elias 
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