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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) udtalelse vedr. model for udmøntning af to forsøgsordninger
Undervisningsministeriet (UVM) har ved brev af 10. maj 2017 anmodet
om REUs udtalelse om model for udmøntning af forsøgsordningerne
•
•

’Oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelser’ og
’Indkvartering på kostafdelinger under erhvervsuddannelsespraktik’

fra Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark af 9. februar 2016 mellem regeringen, DF, LA og K. Ministeriet beder om REUs udtalelse senest den 31. maj 2017.
REU behandlede ministeriets henvendelse på rådets møde den 23. maj
2017 og skal indledningsvist gøre opmærksom på, at det efter rådets opfattelse havde været hensigtsmæssigt at samtænke forsøgsordningerne
med gennemførelsen af udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelser og
praktikcentre.
I forhold til de konkrete modeller udmøntning af de to forsøgsordninger,
som beskrevet i ministeriet brev af 10. maj 2017 udtaler rådet:
1) ’Oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelser’
REU mener, at det overordnede formål med forsøget skal være, at der
samlet set sikres en øget tilgang til erhvervsuddannelserne, således at
effekten ikke bare bliver at flytte elever mellem institutioner og/eller
udbudssteder men at tilføre nye elever til erhvervsuddannelserne.
Rådet lægger endvidere vægt på, at der i forbindelse med gennemførelsen
af forsøget er fokus på, at kvaliteten af udbuddet er i orden. Dette gælder
både i forhold til de udbudte uddannelsesdele men også i forhold til det
samlede uddannelsesmiljø. REU bemærker, at der er nogle særlige udfordringer i forhold til at gennemføre satellitudbud af grundforløbets
første del (GF1), herunder både i forhold til elevernes generelle uddan-
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nelsesafklaring – bl.a. vil GF1-eleverne ikke på samme måde kunne spejle sig i andre elever, der er længere i deres erhvervsuddannelsesforløb –
og i forhold til konkret at sikre, at eleverne kommer videre til grundforløbets anden del (GF2).
Det bør derfor indgå i ansøgningskriterierne, at institutionerne skal beskrive, hvordan de i videst mulig omfang har tænkt sig at arbejde for at
sikre, at eleverne kommer videre på GF2, herunder med beskrivelse af
konkrete samarbejder til sikring heraf.
I forlængelse af ovenstående mener REU samtidig, at det skal indgå i
evalueringen, om forsøget vurderes at have tilført nye elever til erhvervsuddannelserne, om kvaliteten har været tilfredsstillende og om eleverne
kommer videre til GF2 eller i øvrigt bliver afklarede i forhold til deres
uddannelsesvalg.
2) ’Indkvartering på kostafdelinger under erhvervsuddannelsespraktik’
REU lægger vægt på, at det i ansøgningerne dokumenteres, at der i det
pågældende landdistrikt er virksomheder, som ikke har kunnet tiltrække
unge i praktik.
I forlængelse heraf finder rådet, at det bør indgå i evalueringen om forsøget vurderes at have skabt yderligere praktikpladser.
Med ovenstående bemærkninger kan REU tilslutte sig de to beskrevne
forsøgsordninger.
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