Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
(Sendt pr. e-mail til: euteko@stukuvm.dk)

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) indstilling vedr. udkast til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
REU har ved mail fra Undervisningsministeriet af 10. november 2017
modtaget nævnte udkast til bekendtgørelse med høringsfrist mandag den
11. december 2017, kl. 12.00.
REU behandlede udkastet på møde i rådet den 8. december 2017 og har
bemærkninger til udkastet på følgende punkter, idet der henviser til konkrete bestemmelser i udkastet:
1. REU finder, at der i forhold til § 21 om skolernes tilrettelæggelse af
eux-undervisningen skal sendes et klart signal om, at målet er øget sammenhæng og synergi i det enkelte eux-forløb mellem erhvervsfag og
gymnasiale fag. Derfor sender det et uheldigt signal, når formuleringen af
§ 21 indeholder to forbehold, hvorfor formuleringerne ”så vidt muligt”
og i ”rimeligt omfang” bør udgå.
2. I § 27, stk. 4, fremgår det i sidste sætning ”Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin”. REU finder, at der alene er grundlag for et krav om, at
gymnasiale fag afsluttes ved gymnasial eksamenstermin, hvorimod en
skoleperiode, der også indeholder andet end gymnasiale fag, ikke bør
være underlagt dette krav, da det er en uhensigtsmæssig begrænsning af
uddannelsernes fleksibilitet.
3. REU bemærker, at bekendtgørelsens § 48 stk. 2, bør afspejle formuleringerne i den tekniske arbejdsgruppe i forbindelse med trepartsaftalen,
så det merer tydeligt fremgå, at kvoterne ikke udelukkende fastsættes
efter modellen, men også på baggrund af REUs indstilling. § 48 stk. 2, 2.
pkt., bør derfor ændres til ”Kvoternes størrelse fastsættes af ministeren
efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser på basis af en kvoteberegningsmodel og offentliggøres på ministeriets hjemmeside”.
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4. REU finder ikke, at der er hjemmel til § 56 stk. 7, hvor det fremgår, at
elever med en gymnasial eksamen ikke kan optages til et eux-forløb på en
merkantil erhvervsuddannelse. Derfor bør der ikke fastsættes begrænsninger i adgangen til hovedforløbet for elever med en gymnasial uddannelse. Konsekvensen heraf vil være, at en elev med gymnasial eksamen
ikke vil kunne optages på kontoruddannelsen eller finansuddannelsen,
der udelukkende er eux-uddannelser.
5. § 82, stk. 2, fastsætter, at ”Skolen skal give elever på eux-forløb løbende fremadrettet evaluering af undervisningen i fag på gymnasialt niveau ” […]. REU finder det uheldigt, at der hermed opstilles særlige krav
til evalueringen af gymnasiefagene, uden at eud-fagene inddrages. Bestemmelsen bidrager dermed til en yderligere adskillelse af fagene, hvilket
REU mener, er i modstrid med intentionerne i den nye eux-lov, der bl.a.
har til formål at øge sammenhæng og synergi i det enkelte eux-forløb
mellem erhvervsfag og gymnasiale fag. Det skal ligeledes sikres, at de
ekstra udgifter til evaluering ikke betyder forringelser af undervisningen.
6. REU finder det misvisende, at der i § 91 henvises til lovens § 58, stk.
1, nr. 1-4, da § 91 vedrører situationer, hvor der undtagelsesvist kan indgås en tredje kort uddannelsesaftale mellem de samme parter, mens lovens § 58, stk. 1, nr. 1-4, vedrører de særlige situationer, hvor der kan ske
forlængelse af uddannelsestiden uden det faglige udvalgs godkendelse.
Derved sker der en uhensigtsmæssig sammenblanding mellem to principielt forskellige situationer, nemlig indgåelse af en ny kort aftale og forlængelse af uddannelsestiden.
REU anbefaler derfor, at henvisningen til lovens § 58, stk. 1, nr. 1-4,
udelades, samt at der opstilles andre kriterier for dispensation fra forbuddet mod indgåelse af mere end to korte uddannelsesaftaler mellem de
samme parter. Ved fastsættelse af kriterier bør der tages udgangspunkt i
de særlige forhold, der gør sig gældende ved korte aftaler.
7. Med henblik på at ligestille de merkantile eux-elever med andre euxelever finder REU, at der i § 121 bør tages højde for, at merkantile euxelever kan optages i skolepraktik umiddelbart efter afslutningen af det
studieforberedende forløb, dvs. et år efter grundforløbets afslutning. I
forhold til § 115, stk. 4, anerkender REU, at der kan være problemer,
hvis euv-elever på dimensionerede uddannelser kan omgå dimensioneringen og begynde i skolepraktik. Det må imidlertid ikke hindre voksne
(euv2) elever i at påbegynde og gennemføre en dimensioneret erhvervsuddannelse, idet denne gruppe på linje med andre må have en mulighed
for at blive optaget inden for kvoten.
8. I § 123, stk. 2, er skolernes procedurer for udelukkelse af elever fra
skolepraktik beskrevet. REU mener, at der bør udarbejdes en selvstændig
vejledning til skolerne. Vejledningen bør ligeledes omfatte § 126 om skolens mulighed for at nedsætte skolepraktikydelsen forholdsmæssigt. En
vejledning skal understøtte skolernes implementering af de nye regler, så
disse udmøntes i overensstemmelse med intentionerne i trepartsaftalen.
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Vejledningen til skolerne skal ligeledes bidrage til en ensartet praksis på
skolerne af hensyn til elevernes retssikkerhed.

Venlig hilsen
Stina Vrang Elias
Formand

