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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) indstilling om ændringsønsker fra de faglige udvalg for
2018
Ved brev af 30. november 2017 har Undervisningsministeriet anmodet
REU om indstilling vedrørende ønsker fra de faglige udvalg for 22 erhvervsuddannelser om uddannelsesændringer, som REU skal afgive indstilling om, jf. lov om erhvervsuddannelser. Ministeriet anmoder om
REUs indstilling senest den 8. december 2017.
I henhold til § 1, stk. 3, jf. § 15, stk. 5, § 21, stk. 3, og § 35, stk. 1, nr. 2, i
lov om erhvervsuddannelser, hvor det fremgår, at REU rådgiver om
oprettelse og nedlæggelse af uddannelser, trin og specialer, behandlede
REU ministeriets anmodning på rådets møde den 8. december 2017.
I forhold til ministeriets brev af 30. november 2017 gør REU indledningsvist opmærksom på:
1. Vedrørende oprettelse af nyt speciale, ”Procesbager”, på Bagerkonditoruddannelsen har det faglige udvalg oplyst, at ansøgningen trækkes tilbage, da der er brug for at se på sagen igen. REU
afgiver derfor ikke indstilling herom.
2. Vedrørende oprettelse af trin 3 ”Automatiseringstekniker” på
Automatik og procesuddannelsen samt oprettelse af ny titel på
specialet ”Automatiktekniker i elevatorbranchen” til ”Elevatortekniker” er det for REU oplyst, at der i sagen er brug for koordinering mellem flere faglige udvalg. REU vil afvente denne koordinering og i givet fald gå i dialog med ministeriet om proces
for rådets eventuelle afgivelse af indstilling i sagen.
På denne baggrund og med henvisning til ansøgninger og begrundelser
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fra de faglige udvalg, jf. ministeriets brev af 30. januar 2017, indstiller
REU følgende ændringer:
A. Nedlæggelse og oprettelse af uddannelser
1. Nedlæggelse af erhvervsuddannelsen til Frontline PC-supporter.
2. Nedlæggelse af erhvervsuddannelsen til Frontline radio-tv-supporter.
3. Nedlæggelse af erhvervsuddannelsen til Metalsmed.
4. Oprettelse af to selvstændige uddannelser, ”Bygningssnedkeruddannelsen” og ”Møbelsnedker/orgelbyggeruddannelsen” og samtidig
nedlæggelse af Snedkeruddannelsen.

B. Nedlæggelse og oprettelse af specialer og trin
1. Titlen på Fitnessinstruktøruddannelsen ændres til ”Fitnessuddannelsen”og samtidig oprettelse af nyt speciale med to nye profiler ”Fysisk
træning” og ”Centeradministration”.
2. Titlen ”Laboratoriettandteknikeruddannelsen” ændres til Tandteknikeruddannelsen og samtidig oprettes af nyt speciale med to nye profiler ”Tandtekniker - aftagelig protetik med speciale i fast protetik”
og ”Tandtekniker- fast protetik med speciale i aftagelig protetik”.
3. Oprettelse af to ens specialer, ”Digital handel” i et fællesskab på både
Handelsuddannelsen og Detailhandelsuddannelsen.
4. Oprettelse af specialet ”Convenience, herunder convenience med
profiler” på Detailhandelsuddannelsen.
5. Oprettelse af et samlet speciale, ”Finansuddannelsen”, på Finansuddannelsen.
6. Oprettelse af to nye specialer, ”Arborist” og ”Skovbrugsmaskinfører”, på Skov-og naturteknikeruddannelsen samt nedlæggelse af specialet ”Natur- og friluftsformidler”.
REU bemærker, at rådets indstilling af specialenavnet ”Skovbrugsmaskinfører” og ikke ”Maskinfører”, som angivet i ministeriets brev
af 30. november 2017, bygger på et ønske om klar identifikation af
det nye speciale, og det er for REU oplyst, at det faglige udvalg for
Skov- og naturteknikeruddannelsen har tilsluttet sig navnet.
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7. Nedlæggelse af specialet ”Telesystemtekniker” og trin 1, ”Teleinstallationstekniker” på Data- og kommunikationsuddannelsen.
8. Nedlæggelse af specialet ”Heste” på Veterinærsygeplejerskeuddannelsen:
9. Omlægning af specialet ”Udstillingstekniker” til ”AV-tekniker” på
Teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen.
10. Nedlæggelse af trin 1, "Bådassistent", på Bådmekanikeruddannelsen.
11. Nedlæggelse af trin 1, "Cykelmontør" på Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen.
12. Nedlæggelse af trin 1, ”Installationsmontør” på Elektrikeruddannelsen.
13. Nedlæggelse af trin 1, ”Ernæringshjælper” på Ernæringsassistentuddannelsen.
14. Nedlæggelse af trin 1 "Transportarbejder i lufthavn" på Lufthavnsuddannelsen.

REU gør for god ordens skyld opmærksom på, at REU hermed ikke har
taget stilling til andet end oprettelse henholdsvis nedlæggelse af de nævnte uddannelser og specialer. Herunder har REU ikke taget stilling til
spørgsmål om dimensionering af nye uddannelser, eventuel optagelse på
positivlisten, placering af udbud m.v.
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