Den 31. oktober 2014
Undervisningsministeriet
Afdelingen for Ungdoms og Voksenuddannelser
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Vedrørende sags.nr.: 071.73S.541

Høringssvar – Kombineret Ungdomsuddannelse
Ministeriet har med brev af 10. oktober 2014 sendt udkast til bekendtgørelse om kombineret
ungdomsuddannelse i høring hos Danske Erhvervsskoler - Lederne.
Høringsfrist: fredag den 31. oktober 2014, kl. 12.00
Sendes den 31. oktober via E-mail: uvaeul@uvm.dk
I denne anledning har Danske Erhvervsskoler - Lederne følgende bemærkninger:
§ 1 henviser alene til loven uden eksplicit at nævne, at uddannelsen har et dobbelt formål, som både
omfatter beskæftigelse og fortsat uddannelse. Dette er især et problem i forhold til at forstå målene i § 2.
DE-L skal foreslå, at formålsparagraffen omformuleres, så det dobbelte formål eksplicit fremgår af
bekendtgørelsen. I almindelighed vil brugerne af bekendtgørelsen ikke læse i både loven og
bekendtgørelsen. Ønsker ministeriet at fastholde den minimalistiske stil (ministeriets egen formulering) i
bekendtgørelsen, skal DE-L foreslå, at ministeriet udarbejder en vejledning, som skal understøtte skolerne i
forvaltningen af lov og regler om den kombinerede ungdomsuddannelse.
§§ 2 og 3 omfatter alene mål, herunder kompetencemål, som tilsyneladende alene har udgangspunkt i
uddannelsens beskæftigelsesrettede formål. Et entydigt fokus på beskæftigelse er uhensigtsmæssigt, når
de unges største chance for varig beskæftigelse på arbejdsmarkedet vil være, at de på grundlag af
Kombineret Ungdomsuddannelse starter på og gennemfører f.eks. en EUD.

DE-L skal foreslå, at §§ 2 og 3 omformuleres, så også uddannelsen formål om fortsat uddannelse tydeligt
afspejles i mål og kompetencemål.
Konsekvensen af § 4 er, at det er Ungdommens Uddannelsesvejledning, der skal afgøre, hvilke elever der
kan optages i KU og hvilke elever, der ikke kan rummes i det antal uddannelsespladser, der er fastsat for
dækningsområdet. Det fremgår ikke, hvilke kriterier der skal anvendes, hvis der er flere elever, der er
omfattet af uddannelsens målgruppe, end der er pladser. Det kan være et problem for elevernes
retssikkerhed.
DE-L skal foreslå, at der indarbejdes en regel i bekendtgørelsen om, at ungdommens uddannelsesvejledning
og de involverede skoleforeninger på landsplan skal aftale, hvilke kriterier der i givet fald skal anvendes.
I § 16 indgår begrebet ”erhvervsmæssig træning”, som kan foregå i egnede lokale virksomheder.

DE-L skal foreslå, at det tydeliggøres, hvilke vilkår der gælder for elever, der er i erhvervsmæssig træning i
en virksomhed, herunder hvilke opgaver eleven kan blive pålagt af virksomheden, hvilke ansvarsforhold der
er gældende mv.
I § 18 er det anført at KU ”…. Som udgangspunkt tilrettelægges med flere undervisningssteder i hvert
dækningsområde…”
Intentionen med denne formulering er OK, men det harmonerer ikke helt med realiteterne alle steder i
landet:



Antal deltagere er med 2 optag pr. år meget begrænset, muligheder for den vigtige holddannelse
er derfor begrænset.
Et reelt beskæftigelsessigte vil gøre det nødvendigt at trække på f.eks. værkstedsfaciliteter typisk
på erhvervsskoler, der er begrænset geografisk spredt

DE-L skal foreslå, at paragraffen blødes op, så der f.eks. står ”i relevant omfang tilrettelægges med flere
undervisningssteder…

Afslutningsvis skal det anføres, at Danske Erhvervsskoler – Lederne er særlig opmærksomme på behovet
for, at der udvikles IT-understøttelse til administrationen af Den Kombinerede Ungdomsuddannelse, som
kan gå på tværs af uddannelsesinstitutioner. Dette er afgørende for, at skolerne kan leve op til
intentionerne i aftalen.

Med venlig hilsen
Lars Kunov
Direktør

