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Standarder for national grundforløbsprøve på erhvervsud-
dannelserne 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har udarbejdet et hø-

ringsudkast til bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser og har bl.a. tilføjet en 

bestemmelse om standarder for en national grundforløbsprøve, der er formule-

ret inden for den nuværende lovgivnings rammer. 

MBUL har konkret lavet en tilføjelse om krav til prøverne og opgaverne således, 

at skoler, som udbyder grundforløb inden for samme uddannelse i fællesskab 

skal fastsætte en standard for indhold og niveau i prøven. Den fælles standard 

skal anvendes på de pågældende skolers lokalt fastsatte uddannelsesspecifikke 

fag i uddannelsen.  

Skolerne skal desuden udarbejde et fælles eksempel på en opgave, som lever 

op til standarden. Det faglige udvalg kan herefter tage standarden og eksem-

plet til efterretning eller udtrykke ønsker om konkrete ændringer. 

Målet for MBUL er, at elever, der består grundforløbsprøven, har opnået et 

ensartet minimumsniveau, hvorved elever og virksomheder får sikkerhed for, 

at eleverne er klar til en praktikplads. 

DA kan ikke tilslutte sig ministeriets ændringsforslag i forhold til 

grundforløbsprøven 

Det er DA’s og LO´s opfattelse, at MBUL ikke opfylder sit mål med det forelig-

gende forslag til ændring af Hovedbekendtgørelsen.  

MBUL sikrer ikke med ændringen, at elever, der består grundforløbsprøven, har 

opnået et ensartet minimumsniveau ved at skolerne i fællesskab skal lave en 

prøve efter national standard, men så efterfølgende kan gøre noget andet. De 

faglige udvalg får heller ikke en styrket rolle – prøverne skal fortsat kun sendes 

til orientering. 

Det bør efter DA`s og LO´s mening klart fremgå af lovgrundlaget, at den fæl-

les/nationale standard og eksemplet udgør en forpligtende ramme for den en-

kelte skole, at det faglige udvalg skal godkende det faglige niveau og indhold af 

standarden samt at skolerne skal indsende de konkrete prøver til det faglige 

udvalg til orientering. 

Hvis det fordrer en lovændring, må regeringen i samarbejde med arbejdsmar-

kedets parter sætte dette i værk, idet spørgsmålet om grundforløbsprøven skal 

løses endegyldigt nu. 
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Ellers vil både organisationer og de enkelte virksomheder opleve, at de ikke har 

sikkerhed for, at eleverne opnår et ensartet minimumsniveau og er klar til en 

praktikplads efter afslutning af grundforløbet. Og så kan de uhensigtsmæssige 

diskussioner om elevernes faglige kompetencer i forhold til praktikpladser fort-

sætte til skade for hele systemet. 

Opfyldelse af overgangskrav i forhold til de uddannelsesspecifikke fag 

bliver ikke sikret tilstrækkeligt 

DA og LO vurderer også, at den tekstmæssige ændring af bekendtgørelsen gør 

grundforløbsprøven ringere i forhold til en sikring af, at grundforløbsprøven 

dokumenterer, at eleverne har nået alle overgangskravene for de uddannelses-

specifikke fag. 

I MBUL´s notat skriver ministeriet, at skoler, som udbyder grundforløb inden 

for samme uddannelse, i fællesskab skal fastsætte en standard for indhold og 

niveau i prøven.  

Men i forslaget til ny bekendtgørelsestekst i Hovedbekendtgørelsens § 22 udvi-

des dette til: I den fælles standard vælges hvilke væsentlige mål og krav fra 

det uddannelsesspecifikke fag, der danner grundlag for grundforløbsprøven. 

Den fælles standard skal anvendes på de pågældende skolers lokalt fastsatte 

uddannelsesspecifikke fag for uddannelsen. 

Som DA og LO læser det, lægges der med denne formulering op til, at skolerne 

i den fælles standard kan udvælge, hvilke overgangskrav der er væsentlige at 

efterprøve.  

DA og LO baserer dette på, at det er overgangskravene, der udgør en væsent-

lig del af rammen for grundforløbsprøven: 

 Jf. Hovedbekendtgørelsens § 21 skal GF2 lede eleven til opfyldelse af 

overgangskravene.  

 Jf. Hovedbekendtgørelsens § 22, stk. 2 er GF-prøven en prøve i det ud-

dannelsesspecifikke fag og har til formål at danne grundlag for en be-

dømmelse af elevens opfyldelse af krav i uddannelsen, fastsat i medfør af 

§ 3, stk. 2.  

Kravene i grundforløbet er primært overgangskravene (dvs. de uddannelses-

specifikke krav, grundfag og evt. certifikater). Det følger af Hovedbekendtgø-

relsens § 29, stk. 2, at undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag i grund-

forløbets 2. del skal give eleven de nødvendige erhvervsfaglige kompetencer 

for at kunne blive optaget til skoleundervisning i det pågældende hovedforløb, 

som grundforløbets 2. del retter sig mod. 

På den baggrund kan DA og LO ikke tilslutte sig formuleringen af det nye stk. 6 

til Hovedbekendtgørelsens § 22, da den lægger op til muligheden for et valg – 

og dermed også et fravalg – af mål og krav fra det uddannelsesspecifikke fag. 

Det kan ikke være meningen – og kan ikke være i overensstemmelse med lo-

vens § 23. 

Erfaring med den nuværende ordning om konsultation af de faglige ud-

valg er ikke gode 

Nogle af de faglige udvalg har i samarbejde med skolerne lavet et antal grund-

forløbsprøver, som lever op til de nye kompetencemål og eksamensbekendtgø-
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relse m.v. 

Alligevel har disse faglige udvalg oplevet, at flere skoler har brugt en anden 

prøve – prøver som af forskellige grunde efter det faglige udvalgs opfattelse 

ikke lever op til de nye bekendtgørelser. 

De faglige udvalg har i nogle tilfælde valgt at skrive til den enkelte skole om 

problemerne, men udvalgene ved ikke, om skolerne retter sig efter det. Nogle 

skoler har slet ikke sendt grundforløbsprøverne til de faglige udvalg, selvom 

det faglige udvalg har rykket for det. 

Det videre forløb 

DA og LO ønsker først og fremmest afklaret, om ministeren for børn, undervis-

ning og ligestilling efter ønske fra parterne vil iværksætte en proces, der fører 

frem til de ønskede ændringer og belyser de praktiske og formelle konsekven-

ser af dette. Det bør nærmere aftales, hvordan og hvornår det kan ske i forbin-

delse med de andre processer, der er på trapperne f.eks. processen om regel-

forenkling og trepartsdrøftelser.  

DA og LO er opmærksom på, at det kan kræve ændring af loven at imøde-

komme parternes ønsker. I loven fastsættes det nemlig i § 14, at grundforløbet 

organiseres af skolerne efter regler fastsat af undervisningsministeren. I de 

tilfælde, hvor der er tale om, at de faglige udvalg er tildelt en egentlig kompe-

tence (til at fastsætte regler, godkende, afgøre sager mv), er dette i dag ud-

trykkeligt fastsat i loven. 

Med venlig hilsen 

 

Simon Neergaard-Holm   Ejner K. Holst 

DA   LO 

 


