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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) indstilling vedr. fjernelse af mulighed for at indgå korte
aftaler inden for erhvervsuddannelserne til stenhugger og stukkatør
Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget har i
brev af 14. december 2015 om korte uddannelsesaftaler for Stenhugger
og Stukkaturfaget anmodet REU om fjernelse af muligheden for at indgå
korte aftaler på stenhugger- og stukkaturuddannelserne.
Det fremgår af brevet (vedlagt), at udvalget - af de i brevet angivne grunde – finder det uhensigtsmæssigt, at elever kan starte på en af de to
nævnte erhvervsuddannelser uden af have sikkerhed for at gennemføre
denne. På denne baggrund anmoder udvalget REU om fjernelse af muligheden for at bruge korte aftaler på uddannelserne til stenhugger og
stukkatør.
I forhold hertil fremhæves, at følgende fremgår af lov om erhvervsuddannelser § 48, stk. 1, (se særligt understregningen):
”§ 48. Det er en betingelse for gennemførelse af en erhvervsuddannelse, at der mellem
eleven og en eller flere virksomheder er indgået en uddannelsesaftale, jf. dog § 5 c, stk.
1, 3. pkt., og stk. 2, kapitel 7 a, § 66 l, stk. 1, og § 66 p, stk. 1. Aftalen skal
omfatte alle praktik- og skoleophold og eventuel svendeprøve i uddannelsen eller det
kompetencegivende trin i uddannelsen. Der kan dog indgås en aftale for en kortere del
af uddannelsen end et kompetencegivende trin, hvis aftalen omfatter mindst en skoleperiode og mindst en praktikperiode af uddannelsens hovedforløb. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser fastsætte regler om, at 3. pkt. ikke finder anvendelse for bestemte uddannelser,
og om, at uddannelsesaftaler om erhvervsuddannelser for voksne, jf. kapitel 7 d, kan
indgås uden praktikperioder.”
REU behandlede henvendelsen fra udvalget på møde i rådet den 2. februar 2016, jf. lov om erhvervsuddannelser § 35, stk. 6, og indstiller på
denne baggrund, at anmodningen fra Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget imødekommes med den virkning, at
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muligheden for at indgå korte aftaler fjernes for så vidt angår erhvervsuddannelserne til stenhugger og stukkatør.
De af LO indstillede medlemmer af REU fremhæver i denne forbindelse,
at det er positiv, at det faglige udvalg med henvendelsen viser, at udvalget tager sit uddannelsespolitiske ansvar på sig i forhold til at sikre, at
eleverne på de to uddannelser ikke ender i uddannelsesmæssige blindgyder.
De af DA indstillede medlemmer af REU fremhæver, at der er tale om et
konkret begrundet indstilling, hvor der ligger en enig udtalelse fra det
faglige udvalg for to særlige uddannelser, der bl.a. begge volumenmæssigt
er ganske små. Nærværende indstilling danner således ikke præcedens i
forhold til vurdering af henvendelser vedrørende andre erhvervsuddannelser.
Venlig hilsen
Stina Vrang Elias
Formand

