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Erhvervsuddannelseselevers mulighed for praktik i Sverige
Ministeren har ved brev af 24. september 2015 skrevet til Rådet for de
Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) om erhvervsuddannelseselevers mulighed for praktik i Sverige.
I brevet beder ministeren REU om på ny at overveje mulige løsninger og
at inspirere relevante organisationer til at løse opgaven med at undgå
grænsehindringer for praktik i Sverige i videst muligt omfang - for eksempel ved at inddrage frisørfagets erfaringer med for derved at opnå
udbredelse af lignende aftaler inden for andre erhvervsuddannelser.
Endvidere bedes rådet om at overveje hensigtsmæssigheden af at tilvejebringe en forsøgsordning, som indebærer at skoler beliggende i Region
Hovedstaden og Region Sjælland kan optage elever, der er eller har været
i ulønnet beskæftigelse med uddannelsesformål i Skåne.
REU behandlede ministerens henvendelse på rådets møde den 23. oktober 2015 og udtaler på denne baggrund:
I Danmark bygger erhvervsuddannelserne på, at eleverne indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed. Praktik er således et arbejde, som
elever får løn for, hvilket er et grundprincip i den danske erhvervsuddannelsesmodel. Princippet medvirker til at sikre, at der uddannes de
gode faglærte, som virksomhederne har brug for. Sverige har en anden
model, hvor eleverne er i ulønnet praktik.
Samtidig er den lønnede praktik i Danmark en pædagogisk kernedel af
uddannelsen. Eleven er en fuldgyldig medarbejder, som får løn, hvilket
både er motiverende og indebærer, at eleven kan stille krav til arbejdsgiveren på grundlag af en gensidigt forpligtende aftale.
Der er således efter rådets opfattelse tale om grundlæggende principper,
som er en afgørende del af erhvervsuddannelsernes succes.
REU mener på denne baggrund, at det hverken er muligt eller ønskeligt
at forsøge at bygge bro mellem de to systemer i henholdsvis Danmark og
Sverige, idet der efter rådets opfattelse er tale om to uforenelige systemer. Rådet kan af samme grund heller ikke støtte den skitserede forsøgsordning.
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REU bemærker samtidig, at rådet selvfølgelig ikke ser problemer i, hvis
de faglige udvalg for de enkelte erhvervsuddannelser sammen med deres
svenske samarbejdspartnere kan finde fælles løsninger inden for den
pågældende fagområde, som det f.eks. er sket inden for frisørfaget.

Med venlig hilsen
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