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Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering,
uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse og udkast til ændring af
bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv
Høringssvar fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne (DEG-L) og Danske Erhvervsskoler og Gymnasier – Bestyrelserne (DEG-B) over ovennævnte udkast til ændring af de to bekendtgørelser.
DEG har følgende bemærkninger til bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering,
uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelser:
I § 8 stk. 2 ønskes følgende formulering ”toårig hf, erhvervsuddannelser…”. DEG-L og DEG-B mener, at
denne ændring kan bidrage til ligestilling af ungdomsuddannelserne.
I § 9 stk. stk. 3 bør det præciseres, hvad der menes med elever, der ønsker en gymnasial
ungdomsuddannelse i 2017, da det i den nuværende tekst fremstår meget uklart.
I § 15 stk. 3 bør det tydeligt fremgå, at hvis eleven ønsker at søge en anden type ungdomsuddannelse, bør
revurderinger tage udgangspunkt i de faglige forudsætninger og ikke sociale og personlige forudsætninger,
da disse bør være ens uanset elevens uddannelsesvalg.
§ 17 stk. 4: DEG-L og DEG-B finder det positivt, at der skal vælges mindst én af følgende grupper af
ungdomsuddannelser. DEG-L og DEG-B vil dog påpege, at der samtidig skal være mulighed for at vælge
både en gymnasial og en erhvervsuddannelse i den elektroniske elevplan, hvis elever er erklæret
uddannelsesparat til begge, således paragraffen også IT-understøttes.
DEG-L og DEG-B har følgende bemærkninger til bekendtgørelse om vejledning om valg af
ungdomsuddannelse og erhverv:
DEG-L og DEG-B ser positivt på indførelsen af studievalgsportfolioen, og de muligheder arbejdet med dette
værktøj giver eleverne for at blive præsenteret for de forskellige ungdomsuddannelser.
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§ 23 stk. 6: Dog mener DEG-L og DEG-B, at det er vigtigt, at skolerne også via uddannelsesplanen får adgang
til nyttige informationer om eleven i forbindelse med optag på en ungdomsuddannelse, der er indeholdt i
studievalgsportfolioen. Dette vil undgå administrativt bøvl, da erfaringer fra skolerne viser, at jo flere
vedhæftede filer der skal sendes i ansøgningsproceduren, jo større risiko er der for fejl og mangler.

På vegne af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne
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Uddannelseskonsulent
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Uddannelseskonsulent
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