ORIENTERINGSBREV om implementering af
gymnasiereformen til de gymnasiale institutioner
Optagelse.dk åbner for indberetning af de gymnasiale
institutioners udbud den 12. oktober
I skal i perioden 12. oktober til 23. november 2016 indberette jeres udbud for skoleåret
2017/18 i Optagelse.dk. Udbuddene skal følge det forventede regelgrundlag, som fremgår af udkast til lovforslag om de gymnasiale uddannelser. Det betyder blandt andet,
at der for hhx, htx og stx kun kan indberettes de centralt fastlagte studieretninger, der
fremgår af bilag 1 i lovudkastet.
Ansøgere vil kunne søge optagelse på bestemte institutioner/afdelinger og se deres udbud af studieretninger og fagpakker men kan ikke søge om bestemte studieretninger
eller fagpakker. Ansøgeren vil fortsat skulle angive sit ønske til 2. fremmedsprog (hhx,
stx), kunstnerisk fag (stx), praktisk-musisk fag/idræt (hf).
Nærmere oplysninger fremgår af informationsbrev til alle institutioner af 31. august
2016 (pdf)
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Følg med på uvm.dk og ug.dk
Find relevant information om reformen
på uvm.dk/gymreform.
Ministeriet har modtaget mange spørgsmål om reformen. Vi lægger svar på de
oftest stillede spørgsmål ind på hjemmesiden hurtigst muligt.
Nuværende og kommende elever og deres
forældre kan finde et informationsunivers
om reformen på uddannelsesguiden.dk.

Arbejdet med læreplanerne sat i gang
Arbejdet med de nye læreplaner er netop begyndt og vil løbe frem til foråret 2017.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet står for at koordinere arbejdet, der udføres i læreplansgrupper bestående af lærere i de gymnasiale fag samt aftagere fra de videregående uddannelser. Fagkonsulenterne leder læreplansgrupperne, skal udarbejde udkast
til nye læreplaner og bidrage til nye vejledninger til fagene.
Læreplansarbejdet vil ske i dialog med jer i sektoren, idet lærere og ledere i gymnasiet
kan tilmelde sig dialogmøder om faglig udvikling i praksis (FIP) i november-december
2016, hvor udkast til nye læreplaner vil blive præsenteret. FIP-dialogmøderne ledes af
fagkonsulenterne, og GL-E administrerer tilmeldinger for ministeriet. FIP-dialogmøderne i efteråret 2016 er gratis.
Læs om møderne og tilmeld jer

Matematikkommission nu nedsat

I uge 34 blev en hurtigarbejdende matematikkommission nedsat. Kommissionen skal
i overensstemmelse med forligsaftalen komme med forslag til de nye læreplaner i
matematik og til initiativer, der kan styrke elevers matematiske kompetencer bredt.
Arbejdet forventes afsluttet medio november 2016.
Læs mere om kommissionens opgaver og medlemmer
Læs om den nye særlige indsats i matematik

Lovarbejdet
De to lovudkast, der er sendt i høring
frem til den 23. september kl. 10.00, skal
efter planen fremsættes til behandling i
Folketinget i november og træde i kraft
til skoleåret 2017/18. De nye adgangsforudsætninger vil først gælde for de elever,
som søger ind på en gymnasial uddannelse
i skoleåret 2019/20.
Læs de to lovudkast på høringsportalen
Læs mere om lovarbejdet
Følg med på uvm.dk og ug.dk

