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

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) udtalelse vedr. yderligere kriterium i udbudsrunden 2017
inden for erhvervsuddannelserne
REU har ved mail af 2. september 2015 fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, modtaget
brev af 2. september 2015 om yderligere kriterium indgår i udbudsrunde
2017 inden for erhvervsuddannelserne. Af brevet fremgår, at styrelsen
fremsender det yderligere kriterium til REU’s orientering og eventuelle
bemærkninger.
Af brevet fremgår endvidere, at REUs bemærkninger til det yderligere
kriterium skal være styrelsen i hænde senest tirsdag den 8. september
2015, kl. 12.00.
På baggrund af skriftlig høring af rådets medlemmer m.v. tilkendegiver
REU, at rådet tilslutter sig, at det yderligere kriterium indgår i den samlede vurdering af de indkomne udbudsansøgninger.
REU er dog samtidig betænkelig ved, at en del af ændringsforslag, som
REU udarbejdede i forbindelse med høringen i april-maj 2015, ikke er
indarbejdet i udkastet til udbudsbrev til skolerne, jf. rådets udtalelse af 6.
maj 2015 om Undervisningsministeriets udkast til orienteringsbrev til
skoler m.fl. om udbudsrunden 2017 - erhvervsuddannelser og praktikcentre. Se også REUs bemærkninger nedenfor til ministeriets udkast til
udbudsbrev af 24. august 2015.
I dag må det samtidig konstateres, at der hersker usikkerhed om datagrundlaget for udbudsrunden, og der er derfor behov for, at der tilvejebringes valide og hensigtsmæssige data til en udbudsrunde, der gør gennemførelsen af en udbudsrunde relevant.
Det er derfor vigtigt for REU, at der i den kommende tid arbejdes videre
med at opstille data for udbudsrunden.
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REU henviser i øvrigt til rådets udtalelse af 6. maj 2015 om Undervisningsministeriets udkast til orienteringsbrev til skoler m.fl. om udbudsrunden 2017 - erhvervsuddannelser og praktikcentre, herunder at
REU forudsætter, at rådet inddrages i de løbende konkretiseringer fx
med hensyn til, at skolerne skal kunne forpligtes til at indgå aftaler med
andre skoler for at optimere udbud både med henblik på geografisk fordeling samt kvalitet.
Sådanne aftaler kan fx indeholde udbud af: højniveaufag, talentspor, eux
og specialer samt udnyttelse af udstyr og lærerkompetencer. REU forudsætter, at REU’s økonomi og udbudsgruppe snarest får lejlighed til at
drøfte disse ting på basis af oplæg fra ministeriet.
REU vil på denne baggrund tage initiativ til, at REUs økonomi- og udbudsgruppe snarest indkaldes for bl.a. at drøfte ovennævnte om datagrundlaget, udbudsoptimering m.v.
REU har endvidere følgende konkrete bemærkninger til ministeriets udkast til udbudsbrev af 24. august 2015:
1) Kriterier for eud-udbudsrunden
Side 10: REU er godt tilfreds med det nye kriterium, men søgende ift
hvordan det kan udmøntes – REU indgår gerne i dialog.
Side 10 – opfyldelse af reformmål: REU kan kvittere positivt for at tilgang på talentspor nu også inddrages. Fag på højniveau er ikke inddraget
– hvorfor? Desuden er frafaldsindikatorerne nu udtrykkeligt taget med.
Side 11 – Baggrundsoplysninger – nyt afsnit og formentlig et forsøg på at
imødekomme rådets ønske om data. Det er vigtigt, at disse oplysninger
indgår som en del af vurderingsgrundlaget til både eud-runden og praktikcenter-runden. Pt. står de alene under eud-runden og for REU er det
uklart om ”baggrundoplysninger” kan tillægges (afgørende) vægt ved
vurderingen af ansøgningerne? Det bør de kunne, og det skal fremgå.
2) Kriterier for praktikcenter-udbud
Side 14 -16 : Ministeriet har ikke stillet krav om nogle af de data, som
REU - ønskede om praktikcentrenes aktiviteter og resultater. Der er alene de såkaldte ”baggrundsoplysninger” på side 11, men de er ikke fremhævet som en del af vurderingsgrundlaget i udbudsrunden. Det er alene
EVAs evalueringer, der er fremhævet som viden, der skal inddrages. Men
rådet ved ikke, hvad EVAs opfølgende evaluering egentlig berører, og
EVA har været stærkt forbeholdne overfor at inddrage data på institutionsniveau og på uddannelsesniveau, fordi de ikke fandt det metodemæssigt forsvarligt. EVA lovede at overveje det og vende tilbage. Derfor
beder REU om en beskrivelse af, hvilke data EVA inddrager, og at de
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såkaldte baggrundsoplysninger fremhæves som en del af vurderingsgrundlaget.
3) Udlægning af eud og skp strammes op
Som noget nyt er der nu i brevet strammet op i forhold til mulighederne
for at udlægge uddannelser og skolepraktik, og der lægges op til, at der
skal udarbejdes nye (strammere) retningslinjer for udlægning – se afsnit
side 7, 12-13 og 16. Det kan REU kvittere positivt for.
4) Økonomi
Side 2 – REU bemærker, at det er nyt, at det pointeres, at udbudsrunden
gennemføres indenfor de nuværende bevillinger.
5) En anden ny tilføjelse er på side 2-3, at skolelederorganisationerne nu
skal være med til at konkretisere kravene til institutionernes ansøgninger
sammen med REU. Her vil REU foreslå, at også bestyrelsesforeningerne
inddrages, da udbudsbeslutninger mv. ligger i bestyrelsen.
Venlig hilsen
Ejner K. Holst
Fg. formand

