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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  
(REUs) indstilling om ændringsønsker fra de faglige udvalg for 
2022 
 

Ved brev af 29. november 2021 har Styrelsen for Undervisning og Kvali-

tet (STUK) anmodet REU om indstilling vedrørende ønsker fra de fag-

lige udvalg for tre erhvervsuddannelser om uddannelsesændringer, som 

REU skal afgive indstilling om, jf. lov om erhvervsuddannelser. 

 

STUK anmoder om REUs indstilling senest onsdag den 15. december 

2021. 

 

I henhold til § 1, stk. 3, jf. § 15, stk. 5, § 21, stk. 3, og § 35, stk. 1, nr. 2, i 

lov om erhvervsuddannelser, hvor det fremgår, at REU rådgiver om op-

rettelse og nedlæggelse af uddannelser, trin og specialer, behandlede 

REU ministeriets anmodning på rådets møde den 10. december 2021. 

 

På denne baggrund og med henvisning til ansøgninger og begrundelser 

fra de faglige udvalg, jf. STUKs brev af 29. november 2021, indstiller 

REU følgende to ændringer (nr. 1)-2)): 

 

Nedlæggelse af uddannelser 

1) Nedlæggelse af uddannelsen til Skibsmekaniker. 
 

Nedlæggelse af trin 
2) Nedlæggelse af trin 1, ”låsesmed" i finmekanikeruddannelsen. 
 

Vedrørende ændring af navn på specialer 
I STUKs brev af 29. november 2021 anmodes endvidere om rådets ind-
stilling vedrørende: 
 
3) Ændring af navn på specialet på eventkoordinator til "Event- og pro-
jektkoordinator". 
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Vedrørende denne ændring vender rådet snarest tilbage med særskilt ind-
stilling herom efter konkret aftale med STUK. 
 
 
REU gør for god ordens skyld opmærksom på, at REU hermed ikke har 
taget stilling til andet end oprettelse henholdsvis nedlæggelse af de 
nævnte trin m.v. Herunder har REU ikke taget stilling til spørgsmål om 
dimensionering af nye uddannelser, eventuel optagelse på positivlisten, 
placering af udbud m.v. 
 
 
 
Venlig hilsen  
 
Stina Vrang Elias  
Formand 
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