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25. marts 2019/TAN 
 

 

Høringssvar 
 

Udkast til bekendtgørelse om gymnasial supplering  

Danske HF & VUC (Lederne og Bestyrelserne) har modtaget høring over udkast til bekendtgø-
relse om gymnasial supplering med svarfrist mandag den 25. marts kl. 12. Danske HF & VUC 
takker for muligheden for at afgive høringssvar.  

Danske HF & VUC har følgende kommentarer til bekendtgørelsen:  

Udbud af supplerende overbygningsforløb 

Generelt bekymrer det os, at det supplerende overbygningsforløb er omfattet af GSK-bekendt-
gørelsen, herunder SU-reglerne for GSK. Disse betyder i praksis, at det supplerende overbyg-
ningsforløb ikke vil kunne samlæses med hf-enkeltfag (som det ikke er hensigtsmæssigt at til-
rettelægge som GSK-turboforløb), da der alene kan opnås GSK-SU til kortere forløb. 

Dette vil i praksis betyde, at det alene vil være de meget store hf-enkeltfagsudbydere, der kan 
tilbyde overbygningsforløbene, da de ikke kan samlæses med andre hf-enkeltfag. Vi vurderer, 
at det vil stille folk med behov for den supplerende overbygning dårligere uden for de store 
byer. 

Vi anbefaler, at man i stedet sikrer, at undervisningen, som indgår i supplerende overbygnings-
forløb, i praksis kan foregå på enkelfagshold fra udbudte hf-enkeltfag og ikke alene på GKS- el-
ler enkeltfagshold, der er særligt tilrettelagt til formålet, og at det sikres, at der kan søges SU til 
forløbet.  

Gode muligheder for at samlæse fag og hold på toårigt hf med fag og hold på hf-enkeltfag er 
en præmis for at kunne levere et varieret og alsidigt udbud lokalt og regionalt. Dette giver også 
mindre VUC’er mulighed for at tilrettelægge et bedre og mere fleksibelt hf-tilbud, både når det 
gælder toårigt hf, hf-enkeltfag, de udvidede fagpakker og den supplerende overbygning.  

Indhold og tilrettelæggelse af supplerende overbygning 

Vi mener, at det er udmærket, at undervisningen i GSK i fag fra uddannelsen til almen studen-
tereksamen kan tilrettelægges med undervisningstid for det pågældende fag efter reglerne for 
enten det treårige eller det toårige forløb (§11, stk. 2), da det udvider fleksibiliteten i tilrette-
læggelsesmulighederne. 

Vi mener ligeledes, at det er udmærket, at mulighederne for at anvende virtuel undervisning 
på GSK harmoniseres med hf-enkeltfag, idet også det kan medvirke til at øge fleksibiliteten i 
tilrettelæggelsesmulighederne.  
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Vi anbefaler, at sidste sætning i §18, stk. 4 præciseres, og at der i stedet skrives: en overbyg-
ning, der omfatter et løft af historie fra B- til A-niveau, skal herudover omfatte enten to andre 
løft af niveauet i fag til mindst B-niveau, ét nyt fag på mindst B-niveau eller ét nyt fag på C-ni-
veau og ét løft til A-niveau. 

           Venlig hilsen  

 

Ulla Koch    Verner Rylander-Hansen  
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