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Høringssvar 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.)
Dansk Friskoleforening vil gerne takke for muligheden for at udtale sig om det foreliggende
udkast.
Vi støtter intentionen om, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, og det er vigtigt,
at unge oplever et frit valg i forhold til ungdomsuddannelse. Her er en styrket vejledning
afgørende. Derfor er vi positivt stemt overfor formålet med nærværende lovpakke, nemlig at give de unge et stærkere fundament at træffe valg af ungdomsuddannelse på og
sikre, at erhvervskolerne har gode rammer, som understøtter både høj faglig kvalitet og
selve ansøgningen til og gennemførelsen af erhvervsuddannelserne.
Som grundskoleforening er vores fokus i høringssvaret naturligvis de tiltag, der påtænkes
foretaget på grundskoleområdet samt elementerne i ansøgning og overgang til ungdomsuddannelsen.
I den sammenhæng er vi tilhængere af, at man understøtter og synliggør de muligheder,
som erhvervsuddannelserne giver de unge, samt give de unge mulighed for i deres grundskoleforløb at prøve kræfter med og fatte interesse for de fag, som kan lede til et oplyst
valg om at søge ind på en erhvervsuddannelse.
Grundlæggende mener vi, at det handler om at etablere rammer, der sikrer, at den enkelte
unges valg af ungdomsuddannelse sker på et oplyst grundlag med indsigt i egne ønsker og
behov og med en forståelse for de forusætninger og krav, der gør sig gældende. Men det
kræver også, at den unge er moden nok til, og klædt på til, at træffe beslutningen, og derfor ønsker vi at gøre opmærksom på, at man i de mange tiltag ikke må overse, at de unge
først og fremmest skal være klar til at tage i mod vejledning og konstruktivt anvende informationerne i deres søgen efter den rette ungdomsudannelse. Det er vigtigt, at unge ikke
oplever, at de presses til bestemte studievalg og at vi tillader tid til reel afklaring.
Et oplyst og bevidst valg fra den unge må ligeledes antages at have postiv indflydelse på
gennemførelsen af den valgte ungdomsuddannelse. Derfor synes helheden af tiltagene i

nærværende høring også at være positiv, idet der både er blik for forløbet før, under og
efter ungdomsuddannelsesvalget. Kunsten er så at overføre og implementere ambitioner
i de unges hverdag.
Vi ser os nødsaget til at gøre opmærksom på, at det er uklart i nærværende udkast, hvorledes frie grundskoler stilles sammenlignet med folkeskolen. Vi forventer lige muligheder,
men det er ikke tydeligt i udkastet, hvorledes dette forholder sig. Vi bistår gerne til en
nærmere afklaring.
Dansk Friskoleforening har mere konkrete bemærkninger til følgende punkter:
Vedr. forslagets § 2: om ingåelse af aftaler mellem kommunalbestyrelser og erhvervskoler om valgfag og varetagelse af dele af undervisningen i grundskolen.
Bemærkninger:
- Folkeskolen gives entydigt mulighed for at indgå aftaler med erhvervsskoler om varetagelse af valgfag på erhvervsskolen og undervisning på
grundskolen.
- Frie grundskoler er ikke skrevet direkte ind i dette, og det giver anledning til tvivl om rammerne for erhvervsskoler i forhold til at indgå i forpligtende samarbejder – også med frie grundskoler?
Vedr. forslagets § 3, pkt. 1: følgende tilføjes til formålsbestemmselsen: ”Stk. 2. Vejledningen skal sikre, at den enkelte elev opnår en realistisk forståelse af forudsætninger og krav
i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet”
Bemærkninger:
- Ændringen af formålsbestemmelsen så det tydeliggøres, at vejledningen
af eleverne ”…skal sikre, at den enkelte elev opnår en realistisk forståelse af forudsætninger og krav i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet” anser vi som særdeles positiv.
Vedr. forslagets § 3, pkt. 3: ”§ 2g, stk. 1, 3. pkt., affattes således: ”Eleven vurderes til de 3årige gymnasiale uddannelser, til den 2-årige hf.uddannelse og til gruppen af erhvervsuddannelser, uanset hvilken af de tre kategorier af ungdomsuddannelser, eleven søger optagelse på.””
Bemærkninger:
- Det bør overvejes, om det løfter et konkret formål, at en elev, der har
en ambition og drøm om at gå på en erhvervsuddannelse, samtidig skal
have synliggjort, hvis denne ikke vurderes uddannelsesparat til en 3-årig
gymnasial uddannelse.
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