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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  

(REUs) indstilling vedrørende udkast til bekendtgørelse om æn-

dring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ved brev af 14. januar 2021 

anmodet REU om indstilling vedrørende udkast til bekendtgørelse om 

ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser med frist fredag den 

12. februar 2021, jf. § 33, stk. 2, og § 43, stk. 3, i lov om erhvervsuddan-

nelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1395 af 28. september 2020. 

 

REU behandlede bekendtgørelsesudkastet på rådet møde den 5. februar 

2021 og har følgende bemærkninger til udkastet:  

 

Vedrørende digitalisering af skolebeviser og uddannelsesbeviser peger 

REU på, at der bør tages højde for, at bekendtgørelsen kan rumme den 

store forskellighed, der er mellem de mere end 100 erhvervsuddannelser, 

hvor der for nogle uddannelsers vedkommende må forventes at kunne 

være en del digitaliseringsudfordringer.  

 

REU henviser på denne baggrund til de høringssvar, som indsendes fra 

de faglige udvalg og betoner, at det er særligt vigtigt, at de faglige udvalgs 

høringssvar i høj grad lægges til grund for det videre arbejde og den en-

delige bekendtgørelse. 

 

Rådet mener, at digitaliseringen af kommunikationen med de faglige ud-

valg i forhold til skolernes underretning også bør inddrages. REU under-

streger, at det er vigtigt at de faglige udvalg ikke pålægges nye administra-

tive opgave som følge af digitaliseringen, og at de faglige udvalg ikke på-

lægges ekstra omkostninger i form af at gøre det vederlagsfrit for eleven 

at få en bekræftet udskrift af uddannelsesbeviset. 

 

Venlig hilsen  

 

Stina Vrang Elias 
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