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) høringssvar vedrørende fagbilag for det nye grundfag Erhvervsinformatik
Undervisningsministeriet har i mail af 17. januar 2019 sendt nævnte fagbilag i høring i REU med høringsfrist mandag den 28. januar 2019.
Som det fremgår af ministeriets følgebrev forelægges REU fagbilaget til
eventuelle bemærkninger. Herefter igangsættes proces med de faglige
udvalg om valg og placering af det nye grundfag i uddannelserne m.v.
REUs bemærkninger til fagbilaget for det nye grundfag Erhvervsinformatik
REU har noteret, at baggrunden for høringen er, at Undervisningsministeren som en del af regeringens nationale naturvidenskabsstrategi har
besluttet, at fagrækken i erhvervsuddannelsernes grundfag udvides med
et nyt grundfag for teknologiforståelse, som de faglige udvalg kan vælge
at lade indgå i erhvervsuddannelserne.
REU har to bemærkninger til udkastet til fagbilag:
•

Rådet har noteret, at det fremgår af ministeriets følgebrev til nærværende høring, at det nye grundfag kaldes erhvervsinformatik for at
skabe en parallelitet til det tilsvarende fag i gymnasiet og samtidig
signalere, at faget er erhvervsrettet. I forhold hertil bemærker REU,
at anvendelse af begrebet ”informatik” kan forekomme en smule bedaget. Det er vigtigt med genkendeligheden af faget – ikke mindst for
eleverne – og REU peger på, at ministeriet kunne overveje navnet
igen evt. med anvendelse af ”teknologiforståelse” enten som navn eller en del af navnet. Og denne pågældende terminologi kunne af de
anførte grunde samtidig overvejes udbredt til det tilsvarende fag i
gymnasiet af hensyn til fagenes parallelitet m.v.
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•

Rådet har endvidere noteret, at den videre proces vil være, at ministeriet den 6. februar afholder informationsmøde i STUK for de faglige udvalg om det nye grundfag. Den 22. februar indsender de faglige udvalg eventuelle. ønsker i forhold til det nye grundfag, hvilket
planlægges drøftet på REU-møde medio marts. I forhold hertil finder REU det vigtigt at inddrage de faglige udvalg i forhold til at afdække, hvordan det nye fag vil fungere i forhold til uddannelsernes
forskellige virkeligheder og praksis. Rådet er bekymret for en onesize-fits-all model og vil opfordre til en tæt inddragelse af de faglige
udvalg.
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