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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov
om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt forskellige
andre love (styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i folkeskolen,
uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)
Indledningsvis takker Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne (fremadrettet DEG-B) for
høringen med følgende bemærkninger til høring over udkast til lov om ændring af lov om
erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til
uddannelse, beskæftigelse m.v. samt forskellige andre love. Med hensyn til bemærkninger til
høringsudkastet, der omhandler ændring af lov om erhvervsuddannelser, henvises til de respektive parters
høringssvar.
DEG-B finder begrebet ”professionalisering af bestyrelserne på erhvervsskolerne” misvisende og vil
anbefale, at ministeriet opererer med det mere neutrale begreb ”professionel bestyrelses adfærd”, som
foreningen også anvender i forbindelse med egne bestyrelseskurser.
DEG-B har følgende bemærkninger til lovudkastets § 4 om ændring af lov om institutioner for
erhvervsrettet uddannelser.
Vedrørende nr. 3:
DEG-B finder det naturligt, at udefrakommende bestyrelsesmedlemmer har relevant erhvervserfaring, men
finder det uklart, hvad der menes med begrebet ”institutionernes virkefelt”. Foreningen kan tilslutte sig, at
der skal udarbejdes generelle vejledende kompetenceprofiler for medlemmer af bestyrelserne. Dertil kan
oplyses, at DEG-B har udviklet et værktøj som er til rådighed for bestyrelserne, hvor formanden via et
elektronisk spørgeskema til bestyrelsesmedlemmerne let kan fastlægge bestyrelsens samlede
kompetencer. Dette værktøj kan forventeligt udbygges til også at omfatte spørgsmål om relevant
erhvervserfaring, når de vejledende retningslinjer er fastlagt. Foreningen finder det naturligt, at
bestyrelsesforeningerne samt de udpegende organisationer inddrages i arbejdet med at fastlægge de
nærmere kompetenceprofiler, herunder ”relevant erhvervserfaring i forhold til institutionens virkefelt”.
Vedrørende nr. 4:
DEG-B tilslutter sig kravet om gennemførelse af relevant bestyrelsesuddannelse. Dog opfordres
Undervisningsministeriet til at sikre, at der er afsat tilstrækkelige midler til afvikling af de foreslåede
bestyrelsesuddannelser.

DEG-B har gennem en længere årrække i eget regi og med stor deltagertilfredshed gennemført
bestyrelseskurser for nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer om bestyrelsens opgaver og ansvar, samt i
strategi, herunder også gennemført formandskabskurser. Kursernes udformning har været målrettet
bestyrelsesarbejdet på en erhvervsskole og haft en kvalificeret tilgang til den særlige opgave med at være
bestyrelsesmedlem på en erhvervsskole. Det er DEG-B’s opfattelse, at bestyrelsesmedlemmers deltagelse i
disse kurser fyldestgørende må kunne leve op til kravet.
Vedrørende nr. 5:
DEG-B er betænkelige ved formuleringen af næstsidste og sidste sætning i den foreslåede § 30 b. Med
formuleringen er det alene ministeren, der kan ophæve rapporteringens fortrolige status – uanset eventuel
uenighed mellem minister og bestyrelse. Foreningen er af den opfattelse, at der bør indsættes en
formulering, der gør det muligt for en bestyrelse selv at kunne offentliggøre i hvert fald dele af
afrapporteringen, herunder bestyrelsens bemærkninger hertil.
DEG-B ser i øvrigt positivt på, at formålsbestemmelsen i institutionsloven udvides, så institutionerne kan
indgå driftsoverenskomst med en kommunalbestyrelse og efterfølgende udbyde valgfag for 7.-9. klasse
m.v., samt at Undervisningsministeriet er forpligtet til at udarbejde et vejledende takstkatalog ift. disse
aktiviteter. Ligeledes ser DEG-B positivt på, at det institutionsretlige grundlag udvides, så institutionerne
fremadrettet kan udbyde adgangskurser.
Afslutningsvis skal bemærkes, at DEG-B forventer, at de skærpede krav i forhold til bestyrelserne på de
erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner følges op af tilsvarende regler for de almene
uddannelsesinstitutioner.
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