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DAGSORDEN 

for 

REUs MØDE nr. 150 

29. oktober 2021, kl. 10.00 – 13.00 

mødet afholdes hos 

Børne- og Undervisningsministeriet, 

Frederiksholms Kanal 26, 1220 Kbh. K 

Fægtesalen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Meddelelser fra Børne- og Undervisningsministeriet 

 

3. Meddelelser fra formanden  

Dok.nr. 983 

 

4. Årsstatistik for praktikpladsområdet 2020 

Dok.nr. 984 

 

5. Principiel drøftelse af udbudsansøgninger mellem udbudsrunder 

Dok.nr. 985 

 

6. Indstilling vedr. ansøgning om nyt udbud af hovedforløb til tagdækker på Roskilde 

Tekniske Skole 

Dok.nr. 986 

 

7. Indstilling vedr. ansøgning om nyt udbud af hovedforløb og skolepraktik på træfage-

nes byggeuddannelse på EUC Lillebælt 

Dok.nr. 987 

 

8. Indstilling om tilbagekaldelse af udbudsgodkendelse til data- og kommunikationsud-

dannelsen (gf2) på College360 

Dok.nr. 988 

 

9. Indstilling vedr. ansøgning om forsøg på to tekniske erhvervsuddannelser med eux 

på EUC Sjælland 

Dok.nr. 989 

 

10. Indstilling vedr. ansøgning om forsøg med hovedforløbsundervisning (kørekort) på 

grundforløb fra Transporterhvervets Uddannelser 

Dok.nr. 990 
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11. Indstilling vedrørende ændringer til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 

Dok.nr. 991 

 

12. Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer 

Dok.nr. 992 

 

13. Temadrøftelse om de unge voksne, som ikke kommer direkte fra folkeskolen 

Dok.nr. 993 

 

14. Eventuelt 
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