
 

 

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 

6. maj 2021 

 

  2   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 6. maj 2021 

 

 

Børne- og Undervisningsministeriet 

Styrelsen for It og Læring 

Lyseng Allé 1 

8270 Højbjerg 

(Sendt pr. e-mail til: sager@stil.dk)  

 

   
Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  

(REUs) høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om krav 

til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, 

erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale 

uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. 

 
Styrelsen for It og Læring har ved brev af 8. april 2021 sendt nævnte be-

kendtgørelsesudkast i høring med høringsfrist den 6. maj 2021, kl. 15.00. 

 

REU behandlede bekendtgørelsesudkastet på rådets møde den 29. april 

2021 og har følgende bemærkninger til udkastet:  

 

REU har en enkelt bemærkning til bilag 1, hvor der i pkt. 4.19 ses en 

uoverensstemmelse i forhold til teksten i ”Bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om erhvervsuddannelser”. Det vedrører formuleringen 

vedrørende indberetning af karakterer og eksamensbeviser, hvor det i 

pkt. 4.19 fremgår, at der skal indberettes eksamensbeviser, mens de fag-

lige udvalg, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, alene skal under-

rette skolen om uddannelsesbevisets (svendebrevets) indhold – og ikke 

selve uddannelsesbeviset/svendeprøven. REU forudsætter, at der er tale 

om en upræcis formulering i det fremsendte udkast til bekendtgørelse 

om krav til studieadministrative systemer, så de faglige udvalg også frem-

over alene skal underrette skolen om indhold af svendebrevet. REU vil 

således gerne henstille til, at den upræcise formulering i pkt. 4.19 justeres. 

 

REU forudsætter endvidere vedrørende kommende opdateringer af krav 

til eventuelle eksterne leverandører, at systemkravene kan justeres lø-

bende i forhold til kommende politiske behov. 

 

 

Venlig hilsen  

 

Stina Vrang Elias 

Formand 
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