Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
(Sendt pr. e-mail til: uvaeul@uvm.dk)

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Måling af elevtrivsel og
virksomhedstilfredshed, centralt stillet prøve m.v.)
REU har ved mail af 14. august 2015 fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling modtaget udkast til nævnte bekendtgørelse med høringsfrist senest mandag den 31. august 2015, kl. 12.00.
REU behandlede udkastet til bekendtgørelse på sit møde den 28. august
2015 og tilslutter sig overordnet udkastet, idet rådet dog har følgende
bemærkninger:
1) Ad udkastets § 1, nr. 2, der (bl.a.) indsætter et nyt § 6, stk. 7:
Det fremgår af det foreslåede § 6, stk. 7, 2. pkt., at ”Skolen skal på en
lettilgængelig måde oplyse om resultaterne af de gennemførte årlige trivsels- og tilfredshedsmålinger på sin hjemmeside.”
Uden at forholde sig til den teknisk juridiske løsning finder rådet det
afgørende vigtigt, at de nævnte resultater, der skal oplyses på skolens
hjemmeside, også er nedbrudt både på hver enkelt uddannelse og i forhold til de spørgsmål, som der svares på i forbindelse med den enkelte
måling.
REU anmoder ministeriet om en tilbagemelding i forhold til , hvilke ændringer ministeriet foretager i bekendtgørelsen for at imødekomme
REUs ønske om præcisering.
2) Ad bekendtgørelsesudkastets § 1, nr. 8, der indsætter et nyt bilag 9
Produktionsskoleforeningen har stillet forslag om, at bilag 9, punkt 2,
ændres, så det gøres muligt for produktionsskoler at afholde den centralt
stillede prøve. REU støtter dette forslag og vil på den baggrund opfordre
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til at arbejde for, at
dette forslag realiseres, idet REU dog samtidig efter oplysning fra ministeriet konstaterer, at spørgsmålet emnemæssigt rækker ud over det udkast til bekendtgørelse, som er i høring.
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Produktionsskoleforeningen har peget på følgende mulige formulering af
et (nyt) pkt. 2.2., jf. bekendtgørelsesudkastets § 1, nr. 8, der indsætter et
nyt bilag 9: Den centralt stillede prøve, jf. § 54.
”2.2 En erhvervsskole kan indgå samarbejdsaftale med en produktionsskole om at en
ansøger til erhvervsuddannelse, som ikke lever op til adgangskravene, og som er i et
målrettet forløb på en produktionsskole, kan aflægge den centralt stillede prøve på
produktionsskolen.”
REU forudsætter, at forslaget, som har nær sammenhæng med produktionsskolernes særlige målrettede forløb i forhold til erhvervsuddannelserne, ikke også udvides til at omfatte andre skoleformer, som fx ungdomsskoler og frie fagskoler.
REU vil på denne baggrund bede Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling om en tilbagemelding på håndteringen af Produktionsskoleforeningens forslag om afholdelse af optagelsesprøver, herunder hvad
der kan lade sig gøre inden for REUs anbefaling ovenfor.
3) Ad bekendtgørelsesudkastets § 1, nr. 8, der indsætter et nyt bilag 9:
I bilaget punkt 13, Dokumentation for beståede prøver, fremgår af punkt
13.1., at der ikke udstedes bevis for de beståede prøver.
REU foreslår, at eleverne gives ret til et bevis for beståede prøver af hensyn til elevernes retssikkerhed, idet rådet samtidig noterer, at det følger af
bilagets punkt 1.2., at en bestået prøve kun har retsvirkning i forbindelse
med ansøgning om optagelse på en erhvervsuddannelses grund- eller
hovedforløb.
Venlig hilsen
Ejner K. Holst
Fg. formand

