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Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om de gymnasiale uddannelser
Uddannelsesforbundet noterer sig de foreslåede ændringer af kravene til optagelse på
gymnasiale uddannelser.
I forbindelse med de foreslåede optagelseskrav i §8 stk…5 og §9 stk. 6 om at ”ansøgeren
har bestået folkeskolens afgangseksamen”, finder Uddannelsesforbundets det væsentligt
at den eksisterende særordning for ungdomsskolens heltidsundervisning (jf. Ungdomsskolelovens §3a) videreføres i en ny lovgivning. Ungdomsskolens heltidsundervisning har
hidtil haft mulighed for, at udbyde 9.- og 10.-klassesforløb, både for hele hold og enkeltelever, uden prøver/eksaminer, med adgang til gymnasiale ungdomsuddannelse. Ordningen har indtil nu givet unge med forskellige pædagogiske eller psykologiske behov adgang til ordinære ungdomsuddannelser.
Med lovforslaget indføres, at en bestået afgangseksamen fra folkeskolen er en forudsætning for optagelse til såvel gymnasiale ungdomsuddannelser som erhvervsuddannelser. Det betyder, at elever fremover, for at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse (med mindre de har en uddannelsesaftale), skal have bestået folkeskolens afgangseksamen og have opnået et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i henholdsvis dansk
og matematik.
De unge, som ikke opfylder kravet om bestået afgangseksamen, skal ifølge udkastet ikke
afskæres fra optagelse, men kan optages ud fra en helhedsvurdering på baggrund af deres karakterresultater og en samtale.
Uddannelsesforbundet mener grundlæggende, at det er problematisk at beståede eksaminer i grundskolen kommer til at udgøre en forudsætning for at komme videre på en
ungdomsuddannelse. Med de skærpede adgangskrav til erhvervsuddannelserne er der en
risiko for, at unge, der ikke trives i eller er motiverede for læring i mere traditionelle skolekontekster, men som vil have potentiale for at gennemføre en vekseluddannelse, ikke
kommer i gang med en formelt kompetencegivende ungdomsuddannelse.
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Samtidig mener Uddannelsesforbundet, at det er problematisk at pålægge erhvervsskolerne en ikke-finansieret ekstraopgave med at indkalde og afholde samtalerne.
Med lovforslaget lægges op til, at EUX’en skifter navn til Erhvervsfaglig studentereksamen. Uddannelsesforbundet mener i princippet, at det er fint at uddannelsen skifter navn
til noget, der er mere mundret og som betegner indholdet. Men dette forslag er ikke retvisende for intentionen med uddannelsen og bør derfor ændres. Erhvervsfaglig studentereksamen sender et signal om, at der er tale om en studentereksamen med en erhvervsfaglig toning. Det var og er ikke intentionen med EUX. EUX’en er en erhvervsuddannelse med en påbygning af et gymnasialt niveau, det skal fremgå tydeligt.
Endeligt vil Uddannelsesforbundet fremhæve, at med en ny særdeles komplekse ungdomsuddannelsesstruktur med de tilknyttede adgangskriterier, vil det være nødvendigt
at vejledningsindsatsen sikres ressourcer i et omfang, der står mål med ambitionerne om
at unge helst skal vælge den rigtige ungdomsuddannelse i første forsøg – og helst umiddelbart efter grundskolen.

Med venlig hilsen
Hanne Pontoppidan
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