Styrelsen for Videregående Uddannelser
Center for jura
Bredgade 43
1260 København K
København den 5. december 2014
Vedrørende sags.nr.: 14/010894-01

Høringssvar er den 5. december 2014 sendt via E-mail til: jur-hoeringssvar@uds.dk cc mgp@uds.dk
Høringssvar vedrørende sags.nr.: 14/010894-01– Høring over bekendtgørelse om ændring af SUbekendtgørelsen (Ændrede regler om uddannelsesstøtte til udeboende uddannelsessøgende,
uddannelsesstøtte til højst fem ungdomsuddannelser m.v.)
Danske Erhvervsskoler (Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne og Danske Erhvervsskoler – Lederne)
fremsender hermed et fælles høringssvar over ovennævnte.
Max 5 forsøg indført pr. 1. januar 2015 med tilbagevirkende kraft.
Ændringen med maksimalt 5 ungdomsuddannelser på SU som led i fremdriftsreformen indføres med
effekt pr 1. januar 2015, uden at elever eller skoler har haft mulighed for at indstille sig herpå.
Hverken elever eller skoler er blevet informeret om de nye regler, og har derfor ikke haft muligheder for
at ændre adfærd i forhold hertil. Elever har været i god tro mht. at ændre uddannelse, og at dette ikke
havde betydning for SU berettigelse. Elever som i efteråret 2014 har tilmeldt sig uddannelser med start
januar 2015, har ikke haft mulighed for at blive oplyst om de ændrede vilkår for SU. De elever har derfor
handlet i god tro mht. deres muligheder for at modtage SU uanset antallet af ungdomsuddannelser på
SU.
Det forekommer rimeligt, om man ved introduktionen af så drastiske ændringer enten informerer præcist
og rettidigt om ændringerne, eller opererer med en indfasningsperiode med overgangsordninger, så
ingen elever eller skoler kommer i ”klemme” ved regelændringerne.
En praksis hvor elever bliver kastebolde mellem kommunale forvaltninger og ungdomsuddannelser for at
opnå uddannelsespålæg og derved alligevel får adgang til SU, forekommer at være unødigt belastende
for både elever og systemer.
Suppleringskurser
I erhvervsuddannelsesreformen, der træder i kraft fra august 2015, er der i bestræbelser på at opfylde
uddannelsesgarantien i systemet indbygget, at elever skal have mulighed for at supplerer deres
grundforløb 2 med et nyt grundforløb 2, såfremt det oprindeligt valgte ikke fører til en praktikplads, eller
hvis eleven vælger om, og vil sikre sig adgang til en ny uddannelse ved at opnå overgangskravene.
Eleven kan således optimere sine muligheder for at komme videre i/færdiggøre erhvervsuddannelsen ved
at skifte grundforløb og derved skifte uddannelsesretning.

Fuldstændig som ved gymnasiale suppleringskurser (GSK), bør sådanne suppleringer i
erhvervsuddannelserne indenfor hovedområdet kunne ske, UDEN at det medfører yderligere brug af SUforsøg. Med maksimalt 3 påbegyndte Grundforløb 2 er der jo allerede i erhvervsuddannelserne sat en
øvre grænse for antallet af forsøg.
Tilsvarende bør det være muligt for erhvervsuddannelseselever at klargøre sig til erhvervsuddannelserne
gennem suppleringskurser i VUC-regi (HF-enkeltfag) uden at dette indgår som et af de fem SU-forsøg.
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