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Forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (ny hovedlov)
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne (DEG-L) takker for invitationen til at afgive høringssvar til
Undervisningsministeriet i høring over forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse
(FGU).
Foreningen beklager den korte høringsfrist, der samtidig ligger hen over en ferieperiode. I forhold til
tidsrammen, høringssvarets omfang og kompleksitet er der givet en uhensigtsmæssig kort høringsfrist.
Foreningen har følgende bemærkninger:
Foreningen finder, at forslagets § 1, stk. 3, bør præciseres således, at FGU-institutionens udbud af
undervisning og anden aktivitet som indtægtsdækket virksomhed afgrænses til de formål, der ligger i
direkte forlængelse af lovens § 1, stk. 1 og stk. 2, jf. i øvrigt bestemmelserne i forslag til lov om
forberedende grunduddannelse § 1- 3.
I forslagets § 3, stk. 1 og stk. 2 savner foreningen tiltag, der åbner mulighed for at FGU-institutionerne kan
indgå aftaler med andre statslige selvejende institutioner om at lade disse varetage såvel administrative
opgaver som undervisning, som er omfattet af loven om forberedende undervisning.
Tilsvarende finder foreningen, at der i forslagets § 7 ikke bør forekomme forhindringer for, at en
sammenlægning af institutioner kan omfatte institutioner godkendt efter lov om institutioner for
erhvervsrettet uddannelse med henblik på at sikre opretholdelsen af et bredt uddannelsestilbud i specifikke
geografiske områder.
Foreningen forslår, at der i § 7 og § 8 indskrives vilkår for, hvordan sammenlægning med andre
institutionstyper kan foregå.
I forslagets § 60 om midlertidige bestyrelser finder DEG-L det absolut nødvendigt i stk. 4 at tilføje et punkt
5; at sikre de lokale erhvervsuddannelsesinstitutioner repræsentation allerede i den midlertidige bestyrelse
– evt. i form af en repræsentant for disse, der tilforordnes den midlertidige bestyrelse (jf. i øvrigt forslagets
§ 12, stk. 1, punkt 3).

DEG-L vil opfordre til, at der i § 62 (med henvisning til § 59) åbnes for mulighed for, at eleven kan
færdiggøre sin uddannelse på eksisterende institution.
På vegne af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne
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