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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  
(REUs) høringssvar vedrørende forsøgsuddannelse til iværksætter 
 
Undervisningsministeriet har i mail af 18. januar 2019 sendt nævnte for-
søgsuddannelse i høring i REU med høringsfrist tirsdag den 29. januar 
2019. 
 
REU konstaterer, at det fremgår af høringsmaterialet, at Niels Brock har 
ansøgt undervisningsministeren om på forsøgsbasis at godkende en er-
hvervsrettet uddannelse til iværksætter, samt ansøgt om at skolen god-
kendes til at være eneudbyder af uddannelsen.  REU høres som en del af 
beslutningsgrundlaget for oprettelse af forsøgsuddannelsen.  
 
Det fremgår endvidere, at da forsøgsuddannelsen ikke kan rummes in-
den for forsøg, som gennemføres efter § 68 i lov om erhvervsuddannel-
ser, er der i stedet udarbejdet et forslag til forsøgsuddannelse med hjem-
mel i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse § 1, stk. 4. 
 
REU behandlede høringen på sit møde den 25. januar 2019 og bemærker 
på baggrund heraf: 
 
Rådet mener, at det generelt set er positivt, at der er fokus på iværksætte-
ri på ungdomsuddannelsesområdet, og at det er en god idé, der bør ar-
bejdes med i forhold til alle uddannelser. 
 
Dette gør sig særligt gældende på erhvervsuddannelsesområdet, idet rig-
tig mange selvstændige erhvervsdrivende allerede i dag har en baggrund i 
erhvervsuddannelserne.  REU vil imidlertid gerne gøre opmærksom på, 
at innovation og iværksætteri i forvejen er noget, der arbejdes systematisk 
med i mange erhvervsuddannelser. 
 
Rådet har noteret sig, at der er tale om en forsøgsuddannelse, der er 
hjemlet i institutionsloven og dermed i udgangspunktet ikke er en er-
hvervsuddannelse.  
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REU vil i den forbindelse understrege, at en erhvervsuddannelse er en 
vekseluddannelse, hvor uddannelsen foregår dels på skole, dels i en virk-
somhed, hvilket ikke er tilfældet i denne forsøgsuddannelse, da den prak-
tiske del af uddannelsen foregår i egen virksomhed. Dette er gjort, for at 
man kan rumme iværksætterelementet, men konstruktionen indeholder 
også en risiko for, at der ikke er tilstrækkelig læring koblet til den prakti-
ske del af uddannelsen. Dette er ikke mindst relevant, hvis eleven – trods 
intentionerne - reelt ikke lykkes med at skabe sin egen virksomhed, og 
derfor skal søge anden ansættelse.  
 
Det ville således have været positivt, hvis uddannelsens beskæftigelses-
muligheder var blevet vurderet mere konkret, og der er grund til at følge 
disse nøje. 
 
Rådet havde gerne set, at Niels Brock havde taget kontakt til de faglige 
udvalg, og - i samarbejde med dem  – havde udviklet en uddannelse, som 
desuden kunne udbredes nationalt, og som kunne få opbakning og støtte 
fra arbejdsmarkedets parter og have sikret eleverne et reelt uddannelses-
bevis. Som det er nu er rådet meget bekymret for elevernes retsstilling og 
videre muligheder. 
 
Rådet finder det endvidere bekymrende, at der etableres egentlige ud-
dannelser uden for erhvervsuddannelsessystemet, som fortrinsvis bygger 
på bestået eux 1. del, samt i øvrigt gymnasiale uddannelser og en teknisk 
eux. De merkantile eux-uddannelser er i forvejen udfordret af en meget 
begrænset overgang fra 1. del til 2. del, og dermed er der således i forve-
jen betydelige rekrutteringsvanskeligheder til de merkantile erhvervsud-
dannelser. Der bør ikke opstå en situation, hvor den nye uddannelse blot 
flytter elever fra én uddannelse til en anden – og ikke medvirker til at få 
flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse.  
 
Med disse bemærkninger tager REU forsøget til efterretning men be-
mærker samtidig, at rådet på baggrund af ovenstående  
• lægger væsentlig vægt på, at forsøget følges nøje, og at der foretages 

en grundig ekstern evaluering af forsøget,  
• anbefaler, at ministeriet fører et tæt tilsyn særlig med den del af ud-

dannelsen, der finder sted i ”Vækst-Hub” for at sikre, at der faktisk 
finder uddannelse sted, og at der er den lovede vejlederkapacitet, og 

• ikke kan anbefale, at der gennemføres flere forsøg med denne type 
skolebaseret uddannelse. 

 
 
Venlig hilsen  
 
Stina Vrang Elias 
Formand 


