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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  
(REUs) høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om erhvervs-
uddannelser 
 
REU har ved mail fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 
af 10. marts 2016 modtaget nævnte udkast til bekendtgørelse med hø-
ringsfrist den 11. april 2016.  
 
REU behandlede udkastet på møde i rådet den 18. marts 2016 og har 
bemærkninger til udkastet på følgende 3 punkter, idet rådet herudover 
tilslutter sig ændringerne, som er indarbejdet i bekendtgørelsesudkastet: 
 
 
1. Indførelse af standarder m.v. for national grundforløbsprøve 
 
REU henviser til organisationernes selvstændige høringssvar, jf. ændrin-
gerne, der er indarbejdet i bekendtgørelsens § 22, stk. 6, § 46, stk. 2, og 
bilag 2, afsnit 5.3. 
 
2. Forslag om at lade produktionsskolerne få mulighed for at af-
holde den centralt stillede optagelsesprøve.  
 
I høringssvar af 31. august 2015 til Ministeriet for Børn, Undervisning og 
Ligestilling stillede REU forslag om indsættelse af et nyt punkt 2.2. i ho-
vedbekendtgørelsens bilag 9:  
 
”2.2 En erhvervsskole kan indgå samarbejdsaftale med en produktions-
skole om, at en ansøger til erhvervsuddannelse, som ikke lever op til 
adgangskravene, og som er i et målrettet forløb på en produktionsskole, 
kan aflægge den centralt stillede prøve på produktionsskolen.” 
 
Af brev til aftalepartierne af 7. september 2015 fremgår, at ministeren har 
bedt ministeriet om at arbejde videre med problemstillingen i forbindelse 
med evaluering af optagelsesprocessen. Da evalueringen af optagelses-
processen efter REUs forståelse nu er overstået, jf. bl.a. ministeriet eva-
luering af optagelsesprocessen til erhvervsuddannelserne 2015 af 21. 
oktober 2015, opfordrer REU til, at arbejdet med problemstillingen nu 
genoptages.  
 
REU henviser i øvrigt til rådets høringssvar af 31. august 2015. 
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3. Realkompetencevurdering i forbindelse med euv 
 
På møde i aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen i januar 2016 
erindrer REU om, at der var enighed om at undersøge mulighederne for, 
at udarbejdelse af en realkompetencevurdering til en erhvervsuddannelse 
for voksne (euv) kan ske inden uddannelsesstart og dermed uden en ud-
dannelsesaftale.  
 
REU finder det afgørende vigtigt, at der snarest tages initiativ i relation 
hertil. 
 
 
Venlig hilsen  
 
Stina Vrang Elias  
Formand 


