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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) indstilling vedr. udkast til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
REU har ved mail fra Undervisningsministeriet af 13. marts 2019 modtaget nævnte udkast til bekendtgørelse med høringsfrist fredag den 12.
april 2019, kl. 12.00.
REU har haft bekendtgørelsesudkastet i skriftlig høring blandt rådets
medlemmer m.v. og har på den baggrund bemærkninger til udkastet på
følgende punkter, idet der henviser til konkrete bestemmelser i udkastet:
1. REU bemærker, at der i kapitel 1 om formål m.v. er foretaget
ændringer i formuleringen i § 1, stk. 2: ”Uddannelsen skal herunder bidrage til udvikling af elevens dannelse og evne til…” og
efterfølgende ”Uddannelsen skal endvidere fremme evnen til faglig og social problemløsning,…og udvikle elevens faglige stolthed
gennem grundlæggende færdigheder, …”. Imidlertid knyttes begrebet ”faglige stolthed” til de grundlæggende færdigheder, navnlig inden for matematik, læsning m.m. REU er uforstående over
for, at den faglige stolthed knyttes til de almene fag og ikke til erhvervsfagligheden. REU vil derfor foreslå, at formuleringen flyttes til ”Uddannelsen skal herunder bidrage til udvikling af elevens
dannelse, faglige stolthed og evne til….”.
2. § 2, stk. 1, nr. 3, vedr. forslag om godkendelse af en ny erhvervsuddannelse: Her fremgår det, at beskrivelsen skal indeholde ”De videreuddannelsesmuligheder, som uddannelsen retter sig
mod.”. REU mener ikke, at alle erhvervsuddannelser nødvendigvis skal rette sig mod videreuddannelse ligesom, at dette oftest vil
afhænge af konkrete vurderinger hos andre uddannelsesinstitutioner. Det bør derfor ikke være et absolut krav for godkendelse af
en ny erhvervsuddannelse.
3.

§ 7: Med afskaffelsen af obligatoriske handlingsplaner for øget
gennemførelse er der ikke længere et krav om, at erhvervsskolerne skal udarbejde en plan for at tilvejebringe praktikpladser og
fastsætte måltal for det praktikpladsopsøgende arbejde. REU finder det nødvendigt, at der er en fast form for afrapportering om
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det praktikpladsopsøgende arbejde, da det ellers er vanskeligt systematisk at sammenligning skolernes indsats og sikre overførsel
af erfaringer.
4. Af § 40 om studierettet påbygning fremgår det, at formålet er, at
eleven skal kunne supplere erhvervskompetencen med studiekompetence. Det kan ses som udtryk for, at en erhvervsuddannelse alene giver erhvervskompetence, og hermed der ikke sker
en anerkendelse af den studiekompetence, der allerede er indeholdt i en række erhvervsuddannelser.
5. §107, stk.2, 2. pkt.: Starten af det nye pkt. 2 i § 107, stk. 2, bør
efter REUs mening ændres til: ”Skolen skal sikre, at elever uden
uddannelsesaftale, som optages på… ”. Det er ikke sikkert, at
elever, der begynder på en erhvervsuddannelse, på den første dag
af uddannelsen selv er opmærksomme på, at de skal registrere sig
som søgende, og hvordan de gør det.
6. Bilag 4, Uddannelsesaftale: I pkt. 6 i uddannelsesaftalen er det
muligt at markere, om der er tale om en euv aftale samt, hvilken
euv der i givet fald er tale om. Euv1 er euv uden praktikuddannelse. REU mener, at der i uddannelsesaftalen bør være mulighed
for at angive datoerne for de skoleperioder, der er omfattet af
uddannelsesaftalen, så det er klart, hvornår uddannelsesaftalen er
gældende ift. det øvrige ansættelsesforhold, der er gældende i de
perioder, der evt. ligger mellem skoleopholdene. Det vil samtidig
tydeliggøre over for virksomheder og elever, at der er tale om en
uddannelsesaftale med særlige vilkår.
7. Bilag 4, Uddannelsesaftale: I forhold til pkt. 7 i uddannelsesaftalen finder REU, at det vil være hensigtsmæssigt med en tydeliggørelse af, at feltet med den kollektive overenskomst skal udfyldes, og at det skal være med den pågældende overenskomsts fuld
navn.
8. Bilag 4, Uddannelsesaftale: Uddannelsesaftalen bør indeholde
oplysninger om den forventede slutdato for den samlede uddannelse, da denne er afgørende for, hvilket løntrin eleven skal indplaceres på.

Venlig hilsen
Stina Vrang Elias
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