
Rådet for de Grundlæggen- 

de Erhvervsrettede Uddan- 

nelser (REU) 

Rådssekretær  

Per Pagh Aarestrup 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 København  K 

Tlf 3392 7332 

e-mail: reu@uvm.dk

26. november 2020 

Børne- og Undervisningsministeriet 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 26 

1220 København K 

(Sendt pr. e-mail til: STUK.CEF@stukuvm.dk) 

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  

(REUs) indstilling vedr. forsøg med tilrettelæggelse af kørekort-

undervisningen på lager- og terminal-, lufthavns- og vejgodstrans-

portuddannelserne 

Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) har ved brev af 28. oktober 
2020 anmodet REU om indstilling vedrørende erhvervsskolen TECs 
ansøgning om forsøg med tilrettelæggelse af kørekortundervisningen på 
lager- og terminal-, lufthavns- og vejgodstransportuddannelserne med 
frist senest den 26. november 2020 

Med henvisning til bilag 2.1, i det fremsendte høringsmateriale, fremgår 
det af TECs ansøgning, at skolen med forsøget primært forsøger at 
dæmme op for nogle lokale problemer i forhold til ventetider på køre-
prøver. Overordnet kan REU dog støtte op om intentionerne i forsøgs-
ansøgningen, og rådet finder forsøget relevant, så længe det sker inden 
for de rammer og afgrænsninger, der er nævnt i ansøgningen. 

REU finder det imidlertid problematisk, at der i forsøget lægges op til, at 
den fremrykkede undervisning kommer til at foregå efter normal under-
visningstid, jf. bilag 2.2. For det først vil eleverne formentlig være trætte 
og ikke få det optimale ud af undervisningen. Men særligt peger REU på, 
at idet eleverne har en uddannelsesaftale, og der undervises udover nor-
mal undervisningstid, skal eleverne have overtidsbetaling jf. overenskom-
stens bestemmelser herom.  

REU indstiller på denne baggrund, at forsøgsansøgningen imødekom-
mes, men rådets positive indstilling er betinget af, at forsøget tilrettelæg-
ges på en sådan måde, at det ikke pålægger virksomhederne en merud-
gift. 

REU forudsætter, at der i forbindelse med igangsætning af forsøget fast-
sættes en meget klar plan for, hvordan forsøget undervejs/efterfølgende 
evalueres. Evalueringen bør bl.a. forholde sig til, 

• hvordan man vil undersøge, om der er indgået flere uddannelsesafta-
ler, 

• hvor mange flere uddannelsesaftaler er der indgået som følge af for-
søget, og 

• hvilken effekt det har på frafaldet, herunder eventuel effekt på op-
hævede uddannelsesaftaler. 
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REU forudsætter endvidere, at undervisningen fortsat varetages af lærere 
med den relevante erhvervspædagogiske uddannelse og i et ditto er-
hvervspædagogisk miljø. 

Venlig hilsen  

Stina Vrang Elias 
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