Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

20. februar 2018

Høring over forslag til lov om forberedende grunduddannelse (ny hovedlov)
Danske HF & VUC og VUC Bestyrelsesforeningen har modtaget høring over forslag til lov om
forberedende grunduddannelse (ny hovedlov) med svarfrist onsdag den 21. februar 2018, kl.
12.00. De to VUC-foreninger takker for muligheden for at afgive høringssvar.
VUC-foreningerne har følgende kommentarer og anbefalinger til det videre arbejde:
§ 2 – Optagelse på toårigt hf
Ifølge lovforslaget tilrettelægges det højeste undervisningsniveau på almen grunduddannelse
med henblik på, at eleven kan erhverve en eksamen, der kvalificerer til optagelse på den toårige uddannelse til hf-eksamen. VUC-sektoren anbefaler, at man i læreplansarbejdet og implementeringen af den almene grunduddannelse har fokus på at sikre dette. Og at man overvejer, hvordan eleverne kan introduceres til hf-uddannelsen og dens almendannende og studieforberedende formål. Her spiller undervisnings- og evalueringsformer, det faglige niveau i
fagene og brobygning til hf en central rolle i undervisningen for denne gruppe elever.
Intentionerne i den politiske aftale om bedre veje til uddannelse og job om en fast kontaktperson til elever med behov er gode. Vi mener samtidig, at der skal etableres en form for gennemførselsvejledning på FGU’en.
§ 4 – Optagelse på en erhvervsuddannelse
I henhold til § 4, stk. 3 - og i forlængelse heraf, bemærkningerne side 23 - har elever, som
alene har behov for at forbedre deres niveau for at opfylde overgangskravet til en erhvervsuddannelses hovedforløb, ret til at modtage denne undervisning på den forberedende grunduddannelses basisniveau.
Hertil skal bemærkes, at på ganske mange EUD-uddannelser stilles krav om fag på både D og Cniveau. Det vil være vanskeligt for den enkelte FGU-institution at have denne bredde i niveau
og fag, således at disse elever kan opnå det nødvendige niveau for adgangen til hovedforløb.
VUC-sektoren anbefaler, at der bliver mulighed for, at FGU-institutionen kan samarbejde med
det lokale VUC, således at eleverne kan følge disse nødvendige adgangsfag på VUC sammen
med VUC’s øvrige voksne kursister. Det er også nødvendigt at give mulighed for samarbejde ift.
de elever, som ønsker optagelse på EUX, som er et vigtigt element i dag i EUD-uddannelsen, og
hvor adgangskravene kan være højere.
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§ 26-29 – Erhvervstræning og kombinationsforløb
I afsnittet om erhvervstræning og kombinationsforløb jf. § 26-29 anbefaler vi, at der også indskrives mulighed for brobygning til gymnasiale uddannelser for de elever, der som slutmål sigter mod en gymnasial uddannelse.
§ 44 – Rådgivning
Ifølge den politiske aftale om bedre veje til uddannelse og job og dette lovforslag er aftalepartierne enige om at forenkle rådsstrukturen, og blandt andet nedlægges Rådet for Ungdomsuddannelser. Som følge heraf fremgår det af lovbemærkningerne til § 44, at Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser fremover tillægges kompetence til at rådgive ministeren om det forberedende område. VUC-sektoren ønsker i forlængelse heraf at være repræsenteret i Rådet med henblik på at kunne rådgive ministeren om de forberedende uddannelser,
der udbydes på VUC’erne.
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