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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) nye indstilling om dimensionering af fem udvalgte erhvervsuddannelser, fastsættelse af kvoter samt høring om hvorvidt
de pågældende uddannelser skal udbydes med skolepraktik i 2018
(positivlisten)
Undervisningsministeriet (UVM) har ved brev af 24. august 2017 og på
den i brevet beskrevne baggrund anmodet REU om en ny indstilling
vedrørende ovenstående for følgende fem erhvervsuddannelser:
- Dyrepasser
- Sikkerhedsvagt
- Fitnessinstruktør
- Kosmetiker
- Cykel- og motorcykelmekaniker
Undervisningsministeriet anmoder REU om følgende nye indstillinger
vedr. disse fem uddannelser:
1. Indstilling om dimensionering af uddannelser på baggrund af de objektive kriterier fastlagt i Retningslinjer for dimensionering, herunder evt.
kvote.
2. Indstilling om andre uddannelser end uddannelserne omfattet af punkt
1 bør dimensioneres samt evt. kvote til optagelse af elever uden uddannelsesaftale.
3. Indstilling om hvilke uddannelser, der skal udbydes med skoleprak-tik
i 2018 (positivlisten) for elever optaget i grundforløb fra den 1. august
2017.
Fristen for REUs indstillinger er fredag d. 1. september 2017.
REU behandlede ministeriets anmodning på rådsmøde den 25. august
2017, hvor det blev besluttet at følge samme proces, som REU fulgte i
forbindelse med REUs indstilling af 13. juni 2017, jf. ovenfor, hvor
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REUs indstilling om dimensionering af erhvervsuddannelser i 2018 blev
afgivet på baggrund af en høring af de relevante faglige udvalg.
På baggrund af REUs høring, som blev udsendt den 25. august 2017, er
vedlagte høringssvar indkommet indenfor fristen tirsdag den 29. august
2017 fra de faglige udvalg for de fem erhvervsuddannelser, jf. bilag.
For så vidt angår grundlaget for REUs indstilling henvises til REUs indstilling af 13. juni 2017 om dimensionering af erhvervsuddannelserne og
fastsættelse af kvoter samt fastsættelse af uddannelser, der skal udbydes
med skolepraktik i 2018 (positivlisten).
På denne baggrund indstiller REU følgende, idet der kan henvises til
Undervisningsministeriets (UVM) brev af 24. august 2017:
1. Indstilling om dimensionering af uddannelser på baggrund af de
objektive kriterier fastlagt i Retningslinjer for dimensionering,
herunder evt. kvote.
UVM oplyser, at to uddannelser, der tidligere blev beregnet til dimensionering med praktikpladskrav, beregnes nu til dimensionering med kvote:
Dyrepasser og Sikkerhedsvagt.
Dyrepasser
REU indstiller, at uddannelsen dimensioneres med følgende kvote: 133.
Sikkerhedsvagt
LO og DA’s fremskrivning peger på, at der bliver mangel i fremtiden.
REU indstiller, at uddannelsen dimensioneres med følgende kvote: 61.
2. Indstilling om andre uddannelser end uddannelserne omfattet af
punkt 1 bør dimensioneres samt evt. kvote til optagelse af elever
uden uddannelsesaftale.
UVM oplyser, at to uddannelser, der tidligere stod til dimensionering
med praktikpladskrav, står efter den reviderede beregning til frit optag:
Fitnessinstruktør og Kosmetiker.
UVM oplyser endvidere, at cykel- og motorcykelmekaniker uddannelsen
ændres fra dimensionering med kvote til ingen dimensionering.
Fitnessinstruktør
Uddannelsen er blevet dimensioneret i 2017, og det er endnu ikke muligt
at se virkningen af dimensioneringen.
REU indstiller, at uddannelsen dimensioneres med følgende kvote: 50.
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Kosmetiker
LO og DA’s fremskrivning peger på, at der bliver mangel i fremtiden.
REU indstiller, at uddannelsen dimensioneres med følgende kvote: 107.
Cykel- og motorcykelmekaniker uddannelsen
LO’s og DA’s fremskrivning peger på, at den nuværende produktion af
faglærte matcher det fremtidige behov i branchen, idet den udregnede
indikator for den relative mangel er 1.
De seneste tre år er der i gennemsnit indgået 143 uddannelsesaftaler pr.
år. Udvalget er opmærksom på en relativt høj dimittendledighed inden
for området, som er 15,3 %, mens gennemsnittet for alle uddannelser er
9,8 %.
På baggrund af udtalelse fra det faglige udvalg indstiller REU, at uddannelsen dimensioneres med en kvote på 160 i 2018, som samlet vurderes
at ville bidrage til en god balance mellem udbud og efterspørgsel.
3. Indstilling om hvilke uddannelser, der skal udbydes med skolepraktik i 2018 (positivlisten) for elever optaget i grundforløb fra den
1. august 2017.
UVM har anmodet REU om indstilling om, hvorvidt de fem uddannelser, der her genbehandles (Dyrepasser, Sikkerhedsvagt, Fitnessinstruktør,
Kosmetiker og Cykel- og Motorcykelmekaniker), skal udbydes med skolepraktik i 2018.
På baggrund af udtalelserne fra de fem faglige udvalg, jf. ovenfor, indstiller REU følgende i forhold til positivlisten i 2018:
- At uddannelserne til dyrepasser, sikkerhedsvagt og fitnessinstruktør fortsat udbydes uden skolepraktiktik, at skolepraktik indføres
på kosmetikeruddannelsen, jf. også REUs indstilling af 13. juni
2017, og
- at cykel- og motorcykelmekaniker uddannelsen fortsat udbydes
med skolepraktik.
4. Kvotefordeling på skolerne
I forhold til fordeling af de nationale kvoter, som REU har givet indstilling om ved nærværende brev, ser rådet frem til at modtage ministeriets
høring om fastlæggelse af kvotefordeling på institutionerne, jf. erhvervsuddannelseslovens § 9, stk. 2, og UVMs procesplan, som er vedlagt som
bilag 4 til UVMs brev af 24. august 2017.
Venlig hilsen
Stina Vrang Elias
Formand
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