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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers 
(REUs) indstilling vedr. udkast til ændret bekendtgørelse om er-
hvervsuddannelser 

 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har ved brev af 12. okto-
ber 2021 anmodet REU om senest den 12. november 2021, kl. 12.00, om 
at afgive indstilling vedr. vedrørende udkast til revideret bekendtgørelse 
om erhvervsuddannelser. 
 
REU har haft udkastet i skriftlig høring blandt rådet medlemmer m.v. og 
har på den baggrund følgende bemærkninger: 
 
1. Generelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkast 
 
1.1 Reglerne om fremrykket aftaleindgåelse 
REU gør opmærksom på, at tidligere indgåelse af uddannelsesaftaler 
omfatter også de områder, hvor skolerne ved en massiv indsats medvir-
ker til, at aftaler indgås allerede før elevens påbegyndelse af grundforlø-
bet. Det er derfor helt afgørende, at de incitamentsstrukturer, der imple-
menteres til fremme og understøttelse af indsatsen, også omfatter og til-
godeser uddannelser, hvor fokus er rettet mod aftaleindgåelse forud 
for optag til uddannelsen. 
 
1.2. I øvrigt mener REU, at bekendtgørelsen udmønter lovgivnin-
gen, men har dog enkelte specifikke bemærkninger. 
 
2. Specifikke bemærkninger til udkastets bestemmelser 
 
2.1. Ad § 3 stk. 3 Det bør ligeledes være muligt for det faglige udvalg at 
give elever, der har gennemført grundforløb på andre uddannelser ad-
gang til hovedforløbet, men med tillæg af eksempelvis certifikater. 
 
2.2. Ad § 100, stk. 2, bemærker REU, at it-understøttelsen af læreplads-
indsatsen forudsætter, at det system, der stilles til rådighed af ministeriet 
udvikles med en brugerflade, der både letter og understøtter skolernes 
indberetning af data. Det er helt afgørende for en succesfuld implemen-
tering af tiltagene, at it-understøttelsen prioriteres højt. 
 
2.3 Ad § 114 stk. 4 REU bemærker, at det skal tilføjes, at REU skal af-
give indstilling om skabelonen for redegørelsen. 
 
2.4 Ad § 118 stk. 3 Det bør være tydeligt i forhold til frekvensen for 
indgåede aftaler i grundforløbet for en uddannelse, at lærlsingen har valgt 
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at være søgende på flere uddannelser eller har fortaget uddannelsesskift 
til en anden erhvervsuddannelse. Hvis ikke kan dette få konsekvenser for 
uddannelserne samt evt. give mulighed for misbrug. 
 
2.5 Ad § 122 Relevante medarbejdere i de faglige udvalg skal også have 
adgang til elevens eller lærlingens oplysninger, bl.a. for at kunne få over-
blik over den aktuelle søgning og elevprofiler inden for de enkelte ud-
dannelser. 
 
REU bemærker generelt, at der er grund til at se på elevprofilerne, her-
under virksomhedernes adgang til at se relevante oplysninger om ele-
verne med henblik på, at praktikpladsen.dk bliver et relevant værktøj for 
virksomhederne til at fremsøge relevante elevprofiler. 
 
I øvrigt henviser REU til organisationernes selvstændige høringssvar. 
 
Venlig hilsen 
 
Stina Vrang Elias 
Formand 
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