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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) udtalelse vedr. finanslovforslaget for 2016
REU har behandlet regeringens forslag til finanslov for 2016.
REU konstaterer med tilfredshed, at forslaget følger de økonomiske rammer,
der blev fastlagt med aftalen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”
og de øvrige politiske aftaler på området.
Det er vigtigt for REU, at reformen af erhvervsuddannelserne med dens
ambitioner om et væsentligt løft i disse uddannelsers kvalitet og attraktivitet gennemføres i fuldt omfang. Dette stiller store krav til skolerne om
at yde en ekstra indsats.
Imidlertid er rådet også opmærksom på, at erhvervsskoler aktuelt er under et ekstra pres, fordi reformen umiddelbart betyder en faldende tilgang af elever. Det er ligeledes vigtigt, at produktionsskolerne udvikles
som et tilbud til de unge, der ikke umiddelbart kan imødekomme adgangskravene.
REU glæder sig derfor over, at partierne bag ”Bedre og mere attraktive
erhvervsuddannelser” er nået til enighed om økonomien for reformen.
REU vil dog samtidig udtrykke bekymring over den ensartede nedskæring på hele uddannelsesområdet, som kan vanskeliggøre processen og
opfyldelsen af målene i aftalen. Derfor anbefaler REU, at de 2 %, der
overføres til omprioriteringspuljen for erhvervsskolernes og produktionsskolernes vedkommende tilbageføres til skolerne.
En anden målsætning i eud-reformen er, at flere faglærte tager en videregående uddannelse. Dette mål kan blive vanskeliggjort ved, at satserne til
SVU sænkes, og at målgruppen for SVU indskrænkes, så f.eks. KVUuddannede ikke længere er omfattet. Det svækker de faglærtes muligheder for livslang læring betydeligt, fordi de, som vælger at videreuddanne
sig til KVU-niveau, mister denne støttemulighed.
De reducerede SVU-satser samt begrænsningen af hvilke lærere, der kan
modtage SVU vanskeliggør endvidere skolernes mulighed for det markante løft af lærernes pædagogiske kompetencer, som aftalepartierne var
enige om at gennemføre ved at permanentgøre kravet fra finansloven for
2013 om, at lærere fastansat i 2010 eller senere skal erhverve sig kompe-
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tencer mindst svarende til en gennemført pædagogisk diplomuddannelse
inden for fire år efter ansættelsestidspunktet.
I forhold til ovenstående udtalelse fra REU udtaler repræsentanten for de
øvrige lærerorganisationer på rådet område (Akademikerne), at man ikke kan
tilslutte sig tilfredsheden med den samlede finansiering af eud-reformen.
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