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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) indstilling om ændringsønsker fra de faglige udvalg for
2019
Ved brev af 28. februar 2019 har Undervisningsministeriet anmodet
REU om indstilling vedrørende ønsker fra de faglige udvalg for otte erhvervsuddannelser om uddannelsesændringer, som REU skal afgive indstilling om, jf. lov om erhvervsuddannelser.
Ministeriet anmoder om REUs indstilling senest den 19. marts 2019.
Undervisningsministeriet har efterfølgende i mail af 11. marts 2019 oplyst, at det i dialog med Slagterfagets Fællesudvalg beklageligvis har vist
sig, at den i STUKs brev angivne begrundelse fra det faglige udvalg for
nedlæggelse af trin 1 i uddannelsen til tarmrenser behøver en justering
for forståelsens skyld. Den justerede begrundelse blev fremsendt til
REUs medlemmer m.v. ved mail af samme dato.
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 15. marts 2019.
På denne baggrund og med henvisning til ansøgninger og begrundelser
fra de faglige udvalg, jf. ministeriets brev af 28. februar 2019, indstiller
REU følgende ændringer:
Oprettelse af trin
• Oprettelse af nyt trin 2, ”Retail manager”, på Detailhandelsuddannelsen med specialer.
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B. Nedlæggelse af trin
• Nedlæggelse af trin 1, ”Kosmetikerassistent”, på erhvervsuddannelsen til Kosmetiker.
• Nedlæggelse af trin 1, ”Industritarmrenser”, på erhvervsuddannelsen til Tarmrenser.
C. Ændring af navn på uddannelser og/eller speciale
• Titlen på Karosseriuddannelsen ændres til ”Karosseriteknikeruddannelsen” og samtidig ændres navnene på uddannelsens to speciale
til ”Karosseritekniker - opretter” og ”Karosseritekniker - opbygger”.
• Ændring af titlen på specialet ”Pharma” til ”Pharma & Fødevareingrediens” på Procesoperatøruddannelsen.
• Ændring af titlen på Vindmølleoperatøruddannelsen til ”Produktions- og montageuddannelsen” og samtidig ændring af navnene på
uddannelsens to specialer til ”Montageoperatør” og ”Kompositoperatør”.
D. Oprettelse af nyt speciale
• Oprettelse af nyt speciale, ”Gourmetslagter med specialet pølsemager”, på Gourmetslagteruddannelsen.
• Oprettelse af nyt speciale, ”Stentekniker”, på Stenhuggeruddannelsen.
REU gør for god ordens skyld opmærksom på, at REU hermed ikke har
taget stilling til andet end oprettelse henholdsvis nedlæggelse af de nævnte specialer m.v. 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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