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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  
(REUs) høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om grøn 
iværksætterpulje til ungdomsuddannelser 

 
Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) har ved brev af 6. septem-
ber 2021 sendt nævnte bekendtgørelse i høring i REU med høringsfrist 
onsdag den 29. september 2021, kl. 12.00. 
 

REU har haft bekendtgørelsesudkastet i skriftlig høring blandt rådets 

medlemmer m.v. og har på den baggrund følgende bemærkninger: 

 

Generelt mener REU, at der er behov for langt større investeringer i er-

hvervsuddannelserne end den konkrete pulje er udtryk for. Hvis Dan-

mark skal have førertrøjen i den grønne omstilling, er der brug for et løft 

af erhvervsuddannelserne. Der skal bl.a. investeres i bedre undervisning, 

indkøb af tidssvarende digitalt og teknologisk udstyr, som kan bringe 

skolerne og eleverne i front i den digitale og grønne omstilling. 

 

Erhvervsuddannelserne er generelt allerede langt i forhold til at arbejde 

med den grønne omstilling, klima- og bæredygtighed, og rådet hilser det 

velkomment, at der med puljen bliver mulighed for at igangsætte kon-

krete projekter på erhvervsskolerne, som forhåbentlig kan styrke og fast-

holde elevernes interesse i at blive faglært.  

 

REU bakker således op om initiativet om at afsætte 10 mio. kr. årligt i 

perioden 2021-2023 til en iværksætterpulje med et grønt fokus, og herun-

der bakker REU også op om kriteriet om, at projekterne skal gennemfø-

res i samarbejde med f.eks. en eller flere virksomheder, idet det er afgø-

rende, at eleverne oplever, at projekterne har relevans uden for skolen. 

 

REU finder i forlængelse heraf, at det bør fremgå af ansøgningerne, hvor 

mange elever (fordelt på uddannelser), som forventes at deltage i de en-

kelte projekter.  

 

Venlig hilsen  

 

Stina Vrang Elias 
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