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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  
(REUs) indstilling vedr. ansøgning om forsøg på to tekniske er-
hvervsuddannelser med eux på EUC Sjælland 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har ved brev af 7. okto-

ber 2021 anmodet REU om senest den 5. november 2021 om at afgive 

indstilling vedr. en ansøgning om forsøg med tilrettelæggelsen af grund-

fagsundervisning på to tekniske erhvervsuddannelser med eux på EUC 

Sjælland. 

 

REU behandlede sagen på rådets møde den 29. oktober 2021 og har på 

den baggrund anmodet de to faglige udvalg for de berørte uddannelser 

(elektriker og træfagenes byggeuddannelse) om en udtalelse i sagen til 

brug for REUs behandling. 

 

Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen oplyser i udvalgets udtalelse 

af 4. november 2021, at udvalget ikke mener, at ansøgningen skal imøde-

kommes af de i udtalelsen angivne grunde (vedlagt til ministeriet oriente-

ring). 

 

Det faglige udvalg for træfagenes byggeuddannelse giver i udvalgets ud-

talelse af 5. november 2021 tilslutning til forsøg på EUC Sjælland med 

samlæsning af eux på grundforløbet mellem træfagene byggeuddannelse 

og elektrikeruddannelsen af de i udtalelsen angivne grunde (vedlagt til 

ministeriet orientering). 

REU indstiller på den baggrund, at ansøgningen om forsøg afvises.  

Det er REUs opfattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt at gennemføre et 

forsøg, hvor de berørte faglige udvalg ikke er enige. Samtidig lægger 

REU vægt på, at evalueringen af de tidligere forsøg, som der henvises til i 

STUKs brev af 7. oktober 2021, har vist uklare resultater. Endelig lægger 

REU vægt på, at forsøget i højere grad er udtryk for driftsmæssige hen-

syn end ønsket om at generere ny viden og erfaring. 

Da REU imidlertid anerkender de kapacitetsmæssige udfordringer i for-

hold til eux, vil REU opfordre EUC Sjælland til at rette henvendelse til 

Byggeriets Uddannelser med henblik på i samarbejde at finde en bære-

dygtig løsning omkring træfagenes byggeuddannelse. 
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Et medlem af REU (SMVdanmark) har tilkendegivet at støtte imøde-

kommelse af forsøgsansøgningen og har i tilknytning hertil tilkendegivet 

at se et stærkt behov for løbende at afprøve nye undervisningsmodeller i 

erhvervsuddannelserne – og i særlig grad eux, som SMVdanmerk ople-

ver, at mange skoler kæmper med at få til at hænge sammen kvalitets-

mæssigt. SMVdanmark mener. at forsøget vil kunne tilvejebringe vigtig 

viden om mulige måder at tilrettelægge eux i fremtiden, da den optimale 

model ikke er fundet endnu. 
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