Til de faglige udvalg for erhvervsuddannelserne

De faglige udvalgs forberedelse af udbudsrunden 2017 – mål- og
strategi
I de seneste måneder har Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede
Uddannelser (REU) i et tæt samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) forberedt den kommende udbudsrunde vedr. erhvervsuddannelser og praktikcentre.
REU skal ifølge den foreløbige tidsplan afgive indstilling om godkendelser til MBUL senest den 22. juni 2016 – på grundlag af udtalelser fra de
faglige udvalg, der skal foreligge senest den 20. maj 2016. Skolernes ansøgningsfrist er 22. februar 2016. Alle afgivne ansøgninger udfyldes i
Uddannelsesadministration og bliver tilgængelige for regionsrådene, faglige udvalg og REU.
REU har den 5. november 2015 afgivet en række anbefalinger til MBUL
om udbudsrunden (vedhæftet).
REU lægger til grund, at de faglige udvalg prioriterer de fire udbudskriterier forskeligt. Samtidig er de 105 erhvervsuddannelser meget forskellige
i volumen og geografisk udbredelse. Endelig vil de faglige udvalg i de
kommende måneder være genstand for markant påvirkningsvirksomhed
fra både skoler og regioner.
Det er derfor centralt for REU, at de faglige udvalg formulerer deres
egne mål- og strategiplaner, der dækker de uddannelser, herunder talentspor, eux, samt trin og specialer, der hører under det faglige udvalgs ansvar og kompetence.
REU vil hermed opfordre de faglige udvalg til inden årets udgang at
iværksætte og beslutte en mål- og strategiplan for den kommende udbudsrunde. De faglige udvalg bør drøfte den konkrete vægtning af kriterierne og andre relevante problemstillinger.
For at understøtte denne vigtige forberedelse af udbudsrunden har REU
taget initiativ til:
• At de faglige udvalg får stillet udbudsmaterialet og det omfattende
oplysningsmateriale med beskrivelse af de data, som MBUL vil levere, til rådighed. De faglige udvalg vil ligeledes få information om de
kriterier, der indgår i udbudsrunden samt de regler, der ligger til
grund for udbudsrunden.
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•

At MBUL, når den tekniske løsning på udbudsrunden og de relevante data er klar, indbyder de faglige udvalg til et informationsmøde
om, hvordan de får adgang til dette materiale.

Der var i alt 15 bilag, som blev inddraget i REU’s Økonomi- og Udbudsgruppes møder i september og oktober, som forberedte REU’s anbefalinger til MBUL om udbudsrunden, jf. ovenfor. Bilagene er oplistet i
tabellen neden for og er vedhæftet dette brev.
MBUL har over for REU gjort opmærksom på, at der kan ske mindre
ændringer i de nøgletalsoplysninger, der stilles til rådighed, og i de data,
der hentes ind fra ansøgerne, i forhold til de udmeldinger der er i bilagene.
Bilagsnr. Titel
1.
Udkast til møde- og temaoversigt for Økonomi- og Udbudsgruppens møder
2.
MBULs brev af 24. september 2015 ”Udbudsrunde 2017 –
erhvervsuddannelser og praktikcentre” *)
3.
Oversigt over konkretiseringsbehov, jf. orienteringsbrev til
aktørerne
4.
Udbudsrunden 2017 – detaljeret tidsplan for februar – juni
2016
5.
Oversigt over klare mål og indikatorer
6.
Oversigt over øvrige nøgletalsoplysninger samt oplysninger,
der hentes ind fra ansøgerne (erhvervsuddannelser)
7.
Cover til EVA’s evaluering af praktikcentre
8.
Cover til EVA’s ovesigt om kvantitative data i opfølgningsevaluering samt oversigt
9.
Oversigt over data, der hentes ind fra nye ansøgere (praktikcentre)
10.
Øvrige relevante datakilder
11.
Eksempler på regler m.v. om samarbejde
12.
Rammer for udbud af eux på det merkantile område
13.
Retlige rammer for at give godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelser
14
Rammer for tilrettelæggelse af undervisningen inden for hovedområder og fagretninger
15
Nuværende rammer for skolehjemstilbud
*) Klik på link:
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Ansvar-ogaktoerer/Udbud-af-erhvervsuddannelser/Udbudsrunde-2017
Med venlig hilsen
REUs formandskab
Morten Smistrup, LO (næstformand)
Simon Neergaard-Holm, DA (næstformand)

