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Høring over bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag,
erhvervsrettet andetsprogs-dansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og adgangskurser til
erhvervsuddannelserne
Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier (DEG) kvitterer hermed for muligheden for at afgive høringssvar til
høring over bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag,
erhvervsrettet andetsprogsundervisning og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og adgangskurser til
erhvervsuddannelserne.
DEG bifalder overordnet set de foreslåede ændringer – herunder også de skærpede krav til øget
elevinddragelse, der er formuleret i udkastets § 9. DEG foreslår, at formuleringen af § 9 præciseres således,
at det understreges, at formålet er at styrke elevernes deltagelse fremfor varetagelse af egne interesser.
DEG ser frem til, at skolerne nu kan udbyde GF+. DEG foreslår, at der skal kunne udbydes C-niveau fag på
GF+ til elever, der er motiverede og fagligt stærke.
DEG finder det beklageligt, at adgangskurserne først træder i kraft 1. juli 2020, idet skolerne gerne ville
kunne tilbyde de omtalte forløb til august-optaget. Med hensyn til GF+ er det også ærgerligt, at det ikke kan
udbydes fra april, således eleverne er klar til opstart august 2020. Skolerne er begyndt på udviklingen og
foreningen havde derfor gerne set, at både adgangskurser og grundforløb plus kunne bidrage til et styrket
optag til grundforløbets anden del allerede fra august 2019.
Foreningen finder, at det i § 35 bør præciseres, at AMU-uddannelser, der anvendes i EUD, er omfattet af de
undtagelser om minimumsvarighed, der oplistes i sidste sætning.
DEG noterer sig, at kravene til skolernes elektroniske fraværsregistrering nu er præciseret i
bekendtgørelsens § 54, stk. 6. I den forbindelse understreges behovet for, at ministeriet sikrer løsninger,

der i overgangsperioden til markedsgørelsen af de studieadministrative systemer understøtter skolernes
forpligtelser.
I forhold til forslagets § 59 og § 60, er det DEG´s vurdering, at praktiktilsagnet kan give udfordringer på det
offentlige område og måske kan være i strid med anden lovgivning om offentlig bekendtgørelse om lediges
stillinger – herunder elevstillinger. Foreningen opfordrer derfor til, at formuleringerne ændres, så det
præciseres, at dette ikke omfatter det offentlige arbejdsmarked og uddannelser, der hovedsageligt er rettet
herimod.
Det er DEG´s vurdering, at den nuværende formulering af bestemmelsen i § 59, pålægger skolerne en
række opgaver i forhold til praktikpladstilsagnet. Endvidere fremgår det i § 60, at ”når en elev og
praktikvirksomhed indgår et praktikpladstilsagn, skal de udfylde og acceptere praktikpladstilsagnet
elektronisk i et af ministeriet udpeget systemet, f.eks. www.praktikpladsen.dk.” DEG opfordrer derfor til, at
ministeriet sikrer, at det udpegede system kan levere data til skolerne, således at disse oplysninger tilgår
skolerne automatisk og de ekstra opgaver derved minimeres.
I § 61, stk. 7 anbefales det at præcisere, at begrebet ”umiddelbart efter” også omfatter normale
ferieperioder (sommer, jul etc.)
I udkast til ny bekendtgørelse om grundfag m.v. anbefales det, i udkastets § 15, at præcisere, at
erhvervsfaget er omfattet af de almindelige regler for merit og substitution, således at der på uddannelser
med et stort antal voksne ufaglærte ansøgere med erhvervserfaring kan tilbydes udvidet varighed i
kombinationsfaget.
Herudover har DEG ingen bemærkninger til det fremsendte udkast.
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