Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
(Sendt pr. e-mail til Gert.Nielsen@stukuvm.dk )

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) udtalelse om fastsættelse af kvoter til optagelse af elever
uden uddannelsesaftale i skolepraktik og om fastsættelse af, hvilke
uddannelser, der ikke skal udbydes med skolepraktik i 2016 (negativlisten) i erhvervsuddannelser påbegyndt før 1. august 2015 samt
udtalelse om adgangsbegrænsning til erhvervsuddannelsernes
grundforløb, fastsættelse af kvoter samt fastsættelse af uddannelser, der skal udbydes med skolepraktik i 2016 (positivlisten)
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved breve
af henholdsvis 9. oktober 2015 og 22. oktober 2015 anmodet REU om
indstilling om ovenstående.
I brev af 22. oktober 2015 om bl.a. negativlisten anmoder ministeriet
REU om indstilling vedrørende:
1. Fastsættelse af kvoter for elever uden uddannelsesaftale til optagelse
i skolepraktik og om
2. Evt. ændringer til negativlisten, dvs. hvilke uddannelser, der ikke
skal udbydes med skolepraktik i 2016.
I brev af 9. oktober 2015 om bl.a. positivlisten anmoder ministeriet REU
om indstilling vedrørende:
1. Hvilke erhvervsuddannelser, der skal udbydes med adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del i 2016.
2. Fastsættelse af kvoter til optagelse af elever uden uddannelsesaftale
på de af pkt. 1 omfattede uddannelsers grundforløbs 2. del.
3. Fastsættelse af hvilke uddannelser, der skal udbydes med skolepraktik
i 2016 (positivlisten) for elever optaget i grundforløb fra
den 1. august 2015.
På denne baggrund har REU anmodet de faglige udvalg for erhvervsuddannelserne om indstillinger herom, idet REU har gjort følgende gældende i forhold til ministeriets breve nævnt ovenfor:
Brev af 22. oktober 2015 om bl.a. negativlisten
Rådet har gjort opmærksom på, at der ikke kan optages elever på de pågældende uddannelser efter 1. august 2015, så denne anmodning om
indstilling fra REU omfatter alene afløbet af uddannelser, der er påbe-
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gyndt før den 1. august 2015. Derfor er det ikke rådets opfattelse, at det
faglige udvalg har behøvet at give indstilling om negativlisten.
Rådet har derfor anmodet om, at de faglige udvalg oplyser om evt. ændringer af kvoter for elever uden uddannelsesaftale til optagelse i skolepraktik.
Brev af 9. oktober 2015 om bl.a. positivlisten
Rådets formandskab har drøftet anmodningen i lyset af, at erhvervsuddannelsesreformen først er trådt i kraft pr. 1. august, og formandskabet
endnu ikke kan se virkninger af denne i forhold til de konstaterede og
fremtidige beskæftigelsesmuligheder, der er grundlaget for adgangsbegrænsning. På denne baggrund har formandskabet opfordret de faglige
udvalg til at vise tilbageholdenhed med hensyn til at foreslå nye adgangsbegrænsninger eller betydelige ændring i kvoterne.
Imidlertid kan der være tilfælde, hvor det faglige udvalg har konstateret
væsentlige forandringer, der nødvendiggør ændringer.
Derfor har rådet anmodet om, at kun de faglige udvalg for de erhvervsuddannelser, som det pågældende faglige udvalg har ansvar for, og hvor
udvalget ønsker ændringer i de gældende vilkår, tilsender REU indstilling
herom.
De faglige udvalgs indstillinger
På baggrund af REUs høring er vedlagte høringssvar indkommet fra de
faglige udvalg, idet det af REUs høringsbreve til de faglige udvalg fremgik, at ” Hvis der ikke er modtaget indstilling ved fristens udløb, vil det
blive betragtet som en indstilling om videreførelse af de eksisterende
vilkår.”
På sit møde den 20. november 2015 behandlede REU på denne baggrund - samt på baggrund af REUs høring af de faglige udvalg - ministeriets anmodninger af hhv. 9. oktober 2015 og 22. oktober 2015 og fremhæver i forhold hertil:
- at REU finder det afgørende fortsat at sikre den bedst mulige uddannelsesgaranti på erhvervsuddannelsesområdet
- at ”adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del alene kan bygge på
elevernes efterfølgende beskæftigelses- og videreuddannelsesmuligheder,
når de er blevet færdiguddannet, jf. lovens § 9”, jf. REUs retningslinjer af
1. september 2014 for de faglige udvalgs arbejde med positivlisten og
negativlisten.
På denne baggrund samt på baggrund af de faglige udvalgs indstillinger
indstiller REU følgende for så vidt angår:
1. Ministeriets brev af 22. oktober 2015
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2. Ministeriets brev af 9. oktober 2015
2.1. Adgangsbegrænsningsændringer for tre navngivne erhvervsuddannelser, jf. ministeriets spørgsmål 1 og 2
2.2. Adgangsbegrænsningsændringer for tre navngivne erhvervsuddannelser, jf. ministeriets spørgsmål 1 og 2, hvor der ikke er
enighed i de faglige udvalg
2.3. Adgangsbegrænsningsændringer for to navngivne erhvervsuddannelser, jf. ministeriets spørgsmål 1 og 2, på baggrund af enige
indstillinger fra faglige udvalg
2.4. Positivlisten, jf. ministeriets spørgsmål 3
3. Kvotefordeling på skolerne
1. Ministeriets brev af 22. oktober 2015 om bl.a. negativlisten
Efter indstillinger fra de faglige udvalg indstiller REU, at både kvoterne
for 2015 for elever uden uddannelsesaftale til optagelse i skolepraktik og
negativlisten for 2015 videreføres uden ændringer i 2016, jf. ministeriets
spørgsmål 1 og 2 gengivet ovenfor.
2. Ministeriets brev af 9. oktober 2015 om bl.a. positivlisten
Efter indstillinger fra de faglige udvalg indstiller REU, at adgangsbegrænsning til grundforløb, fastsættelse af kvoter samt fastsættelse af uddannelser, der skal udbydes med skolepraktik i 2016 (positivlisten) videreføres uden ændringer i 2016, dog med undtagelse af følgende uddannelse, jf. nedenstående:
1. Produktør
2. CNC-tekniker
3. Grafisk tekniker
4. Sikkerhedsvagt
5. Digital Media
6. Film- og tv-produktionstekniker
7. Fotograf
8. Fitnessinstruktør
9. Veterinærsygeplejerske
10. Frisør
2.1. Adgangsbegrænsningsændringer for tre navngivne erhvervsuddannelser, jf. ministeriets spørgsmål 1 og 2
REU indstiller for nedenstående ændringer for tre erhvervsuddannelser
med de angivne nationale kvoter. Med ”kvote” menes i denne sammenhæng det absolutte antal elever.
Der henvises i øvrigt til de faglige udvalgs begrundelser for de tre uddannelser i det vedlagte materiale.
Rådets indstilling for 2016 i absolutte tal på de enkelte uddannelser
fremgår af oversigten:
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Uddannelse

Indstillet af fagligt
udvalg med evt.
kvote
(antal)
Hævelse af kvoten til
160

REUs indstilling
med evt. kvote i
2016
(antal)
Hævelse af kvoten
til 160

2. CNC-tekniker

Ophævelse af adgangsbegrænsning

Ophævelse af adgangsbegrænsning

3. Grafisk tekniker

Ophævelse af adgangsbegrænsning

Ophævelse af adgangsbegrænsning

1. Produktør

4. Sikkerhedsvagt Optagelse på positivlisten og indførelse af adgangsbegrænsning.
Kvote på 65

REU afgiver ikke
indstilling i enighed.

4
REUs begrundelse

Beskæftigelsesfrekvens på
0,77. samt forventning om
stigende beskæftigelse som
resultat af større elevoptag
i SKP.
Kræver ikke beskæftigelsesfrekvens REU vurderer,
at beskæftigelsesmulighederne er gode.
Kræver ikke beskæftigelsesfrekvens. REU vurderer,
at beskæftigelsesmulighederne er gode.
Se pkt. 2.3. om optagelse
på positivlisten.

2.2. Adgangsbegrænsningsændringer for tre navngivne erhvervsuddannelser, jf. ministeriets spørgsmål 1 og 2, hvor der ikke er
enighed i de faglige udvalg
Som nævnt har de faglige udvalg indsendt indstillinger om bl.a. adgangsbegrænsning i 2016 for erhvervsuddannelserne. Imidlertid ser REU sig
ikke i stand til at afgive fælles indstilling om tre erhvervsuddannelser,
som opregnes nedenfor.
Det bemærkes, at der er enighed i REU om, at disse tre uddannelser har
en beskæftigelsesfrekvens på over 0,80. De tre uddannelser er i dag uden
skolepraktik.
De af LO indstillede medlemmer af REU udtaler:
Det er LO’s opfattelse, at uddannelserne i henhold til loven og den bagvedliggende
fælleserklæring af 2. oktober 2013 mellem DA, LO og regeringen skal udbydes uden
adgangsbegrænsning, da beskæftigelsesfrekvensen i alle tilfælde ligger over 0,80. Da
uddannelserne ikke udbydes med adgang til praktikcenter vil en manglende adgangsbegrænsning heller ikke skabe fremtidige beskæftigelsesproblemer.
De af DA indstillede medlemmer af REU udtaler:
Det er Dansk Arbejdsgiverforenings opfattelse, at der er en betydelig risiko for, at de
nævnte uddannelsers modekarakter og uddannelsernes begrænsede udbud af praktikpladser vil føre til, at en væsentlig gruppe elever efter grundforløbets 2. del ikke kan

fortsætte deres uddannelse, og at dette vil skade uddannelsernes omdømme. DA ønsker derfor adgangsbegrænsning på disse tre uddannelser.
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Det af FTF indstillede medlem af REU udtaler vedrørende uddannelsen
til film- og tv-produktionstekniker:
Uddannelsen bør adgangsbegrænses fremadrettet af hensyn til at give elever, der søger
uddannelsen, en realistisk ramme for uddannelsesmulighederne. Den nuværende beskæftigelsesfrekvens er en konsekvens af tidligere års adgangsbegrænsning på uddannelsen, og en realistisk prognose for fremtidige beskæftigelsesudsigter for eleverne fører
efter FTF’s opfattelse til, at uddannelsen bør adgangsbegrænses.

Uddannelse
5. Digital Media

6. Film- og tvproduktionstekniker
7. Fotograf

Indstillet af fagligt
udvalg med kvote
(antal)
Delt indstilling.
Arbejdsgiver siden
(DI) indstiller kvote
på 65.
110.
Et mindretal (Dansk
Metal) ønsker frit
optag.
100.
Et mindretal (Dansk
Metal) ønsker frit
optag.

REUs indstilling med kvote i
2015
(antal)
REU afgiver ikke indstilling i enighed.

REU afgiver ikke indstilling i enighed.
REU afgiver ikke indstilling i enighed.

2.3. Adgangsbegrænsningsændringer for to navngivne erhvervsuddannelser, jf. ministeriets spørgsmål 1 og 2, på baggrund af enige
indstillinger fra faglige udvalg
8. Uddannelsen til Fitnessinstruktør
Beskæftigelsesfrekvensen for uddannelsen er over 0,80.
Det faglige udvalg for uddannelsen til fitnessinstruktør har indstillet adgangsbegrænsning under henvisning til, at optaget af elever er større end
efterspørgslen af elever i praktikvirksomhederne.
REU afgiver ikke indstilling i enighed.
De af DA udpegede medlemmer af REU indstiller, at uddannelsen adgangsbegrænses i 2016, da beskæftigelsen vil falde, hvis der optages flere
elever på uddannelsen end virksomhederne efterspørger.

De af LO udpegede medlemmer af REU afviser det faglige udvalgs ønske om at ændre uddannelsens status, da beskæftigelsesfrekvensen er
over 0,80 og der endnu ikke er indikationer på reformens virkninger på
beskæftigelsen i faget.
9. Uddannelsen til veterinærsygeplejerske
REU bemærker, at det faglige udvalg for veterinærsygepleje ikke nærmere har begrundet indstillingen om adgangsbegrænsning i 2016.
På den baggrund afviser REU det faglige udvalgs ønske om at ændre
uddannelsens status, da beskæftigelsesfrekvensen er over 0,80, og der
endnu ikke er indikationer på reformens virkninger på beskæftigelsen i
faget.
2.4. Positivlisten, jf. ministeriets spørgsmål 3
(4., jf. ovenfor) Uddannelsen til sikkerhedsvagt
Efter indstilling og begrundelse fra det faglige udvalg indstiller REU, at
uddannelsen til sikkerhedsvagt optages på positivlisten til udbud med
skolepraktik i et praktikcenter.
Det faglige udvalg for vagt- og sikkerhedsservice har endvidere indstillet,
at uddannelsen adgangsbegrænses i 2016. Udvalget har indstillet en kvote
for optag af elever uden uddannelsesaftale på 65 elever. (Se også ovenfor
afsnit 2.1.)
De af DA udpegede medlemmer af REU indstiller i forhold hertil, at
uddannelsen adgangsbegrænses i 2016 i forbindelse med opstart af skolepraktik. Såfremt uddannelsen fortsat har en høj beskæftigelse i de
kommende år, er der grundlag for, at adgangsbegrænsningen kan ophøre.
Der henvises til det faglige udvalgs begrundelse i det vedlagte materiale,
se således svaret på det udsendte skemas spørgsmål 8. Særligt vil DA
fremhæve, at brug af delaftaler og korte aftale i kombination af skolepraktik er nødvendig for at sikre den høje beskæftigelse.
De af LO udpegede medlemmer af REU indstiller, at uddannelsen ikke
adgangsbegrænses, da beskæftigelsesfrekvensen er over 0,80. Samtidig
finder LO at det i lyset af den beskrevne brug af delaftaler og korte aftaler vil være uhensigtsmæssigt at adgangsbegrænse uddannelsen.
10. Frisøruddannelsen
Beskæftigelsesfrekvensen for uddannelsen er over 0,80 og er i dag med
skolepraktik og adgangsbegrænsning.
Som nævnt har de faglige udvalg indsendt indstillinger om bl.a. positivlisten i 2016 for erhvervsuddannelserne. Det faglige udvalg for frisørud-
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dannelsen har herunder afgivet indstilling om, at denne uddannelse ikke
udbydes med skolepraktik i 2016.
De af LO indstillede medlemmer af REU udtaler:
Det er LO’s opfattelse, at der bør sikres den bedst mulige uddannelsesgaranti på
erhvervsuddannelsesområdet. Frisøruddannelsen bør derfor fastholdes på positivlisten.
Dette understreges for denne uddannelse af den store stigning i antallet i antallet af
indgåede korte som det faglige udvalg fremhæver. Indgåelse af korte aftaler tilsiger
netop en solid uddannelsesgaranti, da der ikke er garanti for, at en elev kan fortsætte
sin uddannelse efter afslutningen af en kort aftale, hvis der ikke er skolepraktik. Det
er ligeledes uholdbart, at der ikke er et sikkerhedsnet for elever, der uforskyldt mister
deres uddannelsesaftale. Det er endelig LO’s opfattelse, at det faglige udvalg bør tage
kontakt til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med henblik på afklaring af om og hvordan de aktuelle problemstillinger, som udvalget ser, bedst muligt
kan løses inden for de eksisterende rammer.
De af DA indstillede medlemmer af REU udtaler:
Det er Dansk Arbejdsgiverforenings opfattelse, at indstillingen fra det faglige udvalg
for frisøruddannelsen bør imødekommes, idet branchen i det konkrete tilfælde har
oplyst, at elever, der optages på grundforløbets 2. del, vil kunne komme i virksomhedspraktik. DA ønsker derfor, at uddannelsen tages af positivlisten, og at den eksisterende adgangsbegrænsning til uddannelse samtidig ophæves.
3. Kvotefordeling på skolerne
I forhold til fordeling af de nationale kvoter, som REU har givet indstilling om ved nærværende brev, bemærker REU, at rådet ønsker, at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inddrager de pågældende
faglige udvalg i fordelingen af de nationale kvoter på de enkelte skoler,
idet der ikke har været lagt op hertil i forbindelse med indeværende høring.
Venlig hilsen
Ejner K. Holst
Fg. formand
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