Bragt i Altinget den 2. december

EUX stiller nye krav om opkvalificering
Kommende elever på erhvervsuddannelserne bør have samme vilkår for at tage nødvendige enkeltfag på
en erhvervsskole som på VUC. Det er der ikke lagt op til, og vi må forudse, at flere får behov for at
opkvalificere sig på forhånd for at klare kravene på en erhvervsuddannelse, bl.a. på EUX.
Af Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler
Et eksempel kan være den 20-årige kvinde, som har haft ufaglært arbejde efter folkeskolen, men nu
beslutter sig for at tage en kontoruddannelse. Hun vil fra august 2015 skulle starte på den merkantile EUX,
da det er eneste vej til at blive kontorassistent. På den merkantile EUX skal hun have 4 grundfag på Cniveau i grundforløb 1 og yderligere 4 C-niveau fag i grundforløb 2 for at kunne fortsætte på det
studieforberedende år. Men da hun ikke kommer direkte fra folkeskolen, har hun ikke adgang til
grundforløb 1, men starter sin uddannelse på grundforløb 2. Derved mangler hun de fire fag fra grundforløb
1. Dem skal hun nu selv erhverve sig.
Ifølge Undervisningsministeriet skal denne kvinde og alle andre i hendes situation tage de fire C-fag som
enkeltfag på VUC for at kunne få SU imens. Erhvervsskolerne kan sagtens udbyde de samme fag, men her
vil eleven ikke kunne få SU, og så er valget jo givet på forhånd. Forklaringen er, at erhvervsskolen kun kan
udbyde fagene som åben uddannelse, som ikke er SU-berettiget.
Det vil ellers give god mening, at den unge kvinde fra starten befinder sig i det erhvervsrettede studiemiljø,
hvor hun skal gennemføre sin erhvervsuddannelse. Vi har brugt eksemplet med EUX, men det samme
gælder på en række ordinære EUD-uddannelser. Vi må forudse, at en del elever vil mangle og have behov
for at tilegne sig de nødvendige faglige kvalifikationer, inden de starter på en erhvervsuddannelse. Opgaven
vil ikke blive mindre, når flere fra kontanthjælpssystemet skal ind på erhvervsskolerne.
Derfor er det også uforståeligt, hvorfor denne elevgruppe ikke skal have reel mulighed for at starte
forberedelserne til deres erhvervsuddannelse på erhvervsskolen, men skal via VUC. Flere års fravær fra
uddannelsessystemet kan gøre disse elever ekstra sårbare for skoleskift og dermed øger det risikoen for, at
de falder fra, hvis de undervejs skal skifte til en anden uddannelsesinstitution, som måske ovenikøbet ligger
i en anden by.
Denne forskelsbehandling af to uddannelsesinstitutioners vilkår for udbud forstår vi ikke. Efter vores
mening er dette i strid med EUD-reformens hensigt om at få flere til at tage en erhvervsuddannelse. Vi
appellerer derfor til, at man snarest muligt får rettet op på denne uhensigtsmæssighed, så vi gør det så
nemt som muligt for de fremtidige elever at tage de erhvervsuddannelser, som samfundet efterspørger.

