Orienteringsbrev om implementering af
gymnasiereformen til de gymnasiale institutioner
Lovforslaget er fremsat i Folketinget
Lovforslaget om de gymnasiale uddannelser og følgelovforslaget blev fremsat i Folketinget den 9. november 2016. Læs her hovedlovforslag og følgelovforslag.
Den 15. november var der 1. behandling af lovforslagene, som Folketinget behandler
samlet.
Forligskredsen har lyttet til de mange høringsvar. I det fremsatte hovedlovforslag er der
f.eks. til uddannelsen til almen studentereksamen tilført yderligere 15 timer, og der er
åbnet op for særlige studieretninger i stx med idræt B for Team Danmark elever. På den
toårige hf-uddannelse er der bl.a. ændret i reglerne om optagelse direkte fra 10. klasse.
Der er åbnet op for, at valgfag kan påbegyndes i 2. semester og en friere placering af
engelsk B, ligesom karaktergivningen i faggrupperne er justeret.
Derudover er muligheden for, at lærere kan opnå faglig kompetence på anden måde
end gennem en kandidateksamen fra et universitet, blevet indskrænket, så det efter
lovforslaget ikke længere omfatter matematisk orienterede fag.
Se høringssvar og høringsnotatet for hovedlovforslag
Se høringssvar og høringsnotatet for følgelovforslag
Vi forventer, at de to love træder i kraft den 1. januar 2017. De skærpede adgangsforudsætninger træder dog først i kraft fra skoleåret 2019/20. Se grafik over adgangsforudsætninger.

Faglig udvikling I Praksis
FIP-dialogmøder afholdes nu i alle fag. På møderne får lærere og ledere med ansættelse
på gymnasiale institutioner lejlighed til at drøfte og gå i dialog med fagkonsulenterne
om de kommende ændringer og fornyelser i læreplanerne.
Vi startede med at drøfte fysik den 28. oktober i Århus med 130 engagerede fremmødte,
og vi forventer at have afholdt alle FIP-møder inden jul med undtagelse af FIP-møderne
i matematik, som er planlagt til at blive i januar.
Indtil nu har vi fået 4.200 tilmeldinger. Vi vil gerne takke for den store opbakning.
Det er endnu muligt at tilmelde sig. GL-E administrerer tilmeldinger for ministeriet.
Læs om møderne og tilmeld jer

Nr. 3 - november 2016
Følg med på uvm.dk og ug.dk
Du kan finde relevant information om
reformen på uvm.dk/gymreform.
Find bl.a. en foreløbig plan for implementering af reformen (pdf).
Nuværende og kommende elever og deres
forældre kan finde et informationsunivers
om reformen på uddannelsesguiden.dk.

Sidste chance for at indberette
udbud til Optagelse.dk
Fristen for at indberette udbud for skoleåret 2017/18 udløber den 23. november
2016.
Find oversigt over centralt fastlagte
studieretninger og fremmedsprog (pdf).
Nærmere oplysninger fremgår af
informationsbrev til alle institutioner af
31. august 2016 (pdf).

Orienteringsbrev om implementering af gymnasiereformen

Elever i 1. g skal orienteres om forventet ny regel om
medtællende GSK-karakterer
Ifølge lovforslaget om gymnasiale uddannelser (§ 54) skal personer med en gymnasial
eksamen, der har fulgt gymnasial supplering, eller anden enkeltfagsundervisning på
gymnasialt niveau med henblik på at opfylde specifikke adgangskrav til optagelse på
en konkret videregående uddannelse, have genberegnet det adgangsgivende eksamensresultat når prøveresultaterne fra de pågældende fag reducerer eksamensresultatet fra eksamensbeviset.
Vi forventer, at denne regel træder i kraft fra 1. maj 2019. Den nærmere dato vil blive
fastsat af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (jf. lovforslagets § 74, stk. 7).
Tidspunktet afhænger især af, hvornår den nødvendige systemunderstøttelse i den
nationale eksamensdatabase er etableret. Hvis datoen holder stik, betyder det
samtidigt, at personer, der aflægger gymnasial eksamen senere end 30. april 2019 er
omfattet af genberegningen. Vi forventer derfor, at ordningen vil få betydning for de
nuværende elever i 1.g.
Skolerne anmodes derfor om at informere eleverne om den nye regel, så de i forbindelse med valg af studieretning og valgfag har kendskab til den kommende ændring.
Ordningen er nærmere omtalt i hovedlovforslagets bemærkninger s. 43-44. Der udarbejdes snarest en kort artikel om problemstillingen på ug.dk, som elever m.m. kan
henvises til.

De første Skoleudvikling I Praksis-kurser afholdes lige nu
rundt om i landet
Der er stort fremmøde på SIP-kurserne og tæt på alle gymnasiale institutioner er
tilmeldt. Det er tanken, at materialet fra kurserne kan bruges i det lokale implementeringsarbejde på skolerne.
Oplæg og videoer lægges på EMU, under ”Skoleudvikling I Praksis – reform af de
gymnasiale uddannelser”. Der ligger allerede nu videoer og andet materiale på siden,
og fra 16. november, når det sidste SIP 1a kursus er afholdt, vil alt materiale fra den
første kursusrække være tilgængeligt.

Første møde i følgegruppe til
reformen afholdt
Første møde i interessentfølgegruppen
til gymnasiereformen blev afholdt den
3. november 2016. På mødet var bl.a.
lovudkastet og den kommende nationale
sprogstrategi på dagsordenen. Mødet var
generelt præget af gode og konstruktive
drøftelser. Næste møde forventes at ligge
tidligt i foråret 2017.

