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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  
(REUs) høringssvar vedr. gennemgang af de afsluttende prøver, jf. 
Strategi for Danmarks Digitale vækst initiativ 3.4 ”Øget fokus på 
digitale og faglige kompetencer i erhvervsuddannelsernes afslut-
tende prøver” 
 
I forbindelse med nævnte initiativ har Undervisningsministeriet ved brev 
af 11. februar 2019 sendt udkast til skema til de faglige udvalgs gennem-
gang af de afsluttende prøver på alle erhvervsuddannelser i høring i REU 
med høringsfrist mandag den 4. marts 2019. 
 
Høringsmaterialet udgør udkast til skema til de faglige udvalgs gennem-
gang af afsluttende prøver og evt. ønske om forsøg med nye prøver. 
Endvidere er udkast til brev til de faglige udvalg om samme emne ved-
lagt til REUs orientering. 
 
REUs har følgende to bemærkninger: 
  
• Rådet mener, at formuleringen ”i det omfang det er relevant i for-

hold til uddannelsen” bør tilføjes i skemaets 1. afsnit (der indledes 
med ”Formålet”), linje to efter ”digitale kompetencer”. Rådet gør i 
forlængelse heraf opmærksom på, at denne ændring vil have konse-
kvens for udkastet til brev til de faglige udvalg, hvor samme formule-
ring også bør tilføjes i brevets afsnit 3, sidste sætning efter formule-
ringen ”vurdering af elevens digitale kompetencer”.  
 

• Rådet har endvidere konstateret, at fristen for indsendelse af svar fra 
de faglige udvalg er sat til den 29. april, hvilket betyder, at den proces 
i de faglige udvalg, der nødvendigvis må være forud, falder samtidig 
med efteruddannelsesudvalgenes/sekretariaternes arbejde med 
AMU-udbudsrunden. Derfor indstiller rådet, at der bliver en lidt se-
nere frist for de faglige udvalgs svar. 

 
Venlig hilsen  
 
Stina Vrang Elias 
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