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Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser 
og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Øget søgning til 
erhvervsuddannelse for voksne m.v.) 
 
Uddannelsesforbundet har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om 
erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Øget søgning 
til erhvervsuddannelse for voksne m.v.). 
 
Forslaget indebærer, at 

 den obligatoriske individuelle afkortning af skoleundervisningen ophæves 

 maksimumgrænsen på to års praktikuddannelse ophæves 

 elever, med mindst to års relevant erhvervserfaring, der mangler et certifikatfag for 
at opfylde overgangskravene, får mulighed for at følge undervisningen og afslutte 
certifikatfaget på grundforløbet samtidig med undervisningen i hovedforløbet. 

 tid brugt på den såkaldte realkompetencevurdering fratrækkes ikke længere i 
undervisningstiden. Samtidig nedsættes den maksimale varighed af 
realkompetencevurderingen fra 10 dage til 5 dage 

 de faglige udvalg får mulighed for at få dækket udgifter til svendeprøver for alle euv-
elever 

 elevers ret til forlængelse af uddannelsesaftaler i forbindelse med lovligt fravær fra 
uddannelsesstedet tydeliggøres 

 der indføres digitale beviser for erhvervsuddannelserne 

 kravet om, at såkaldt korte uddannelsesaftaler skal omfatte mindst en skoleperiode 
og mindst en hel praktikperiode lempes 

Generelt vil Uddannelsesforbundet gerne rose og støtte op om forslaget. Det 
adresserer en række af de elementer ved EUV'en, som har været en barrierer for at 
få flere voksne til at begynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Herudover er 
det positivt, at elevernes retsikring forbedres ved at tydeliggøre deres rettigheder 
om forlængelse i forbindelse med lovligt fravær. 
  



 

 

Men Uddannelsesforbundet mener, at det er yderst problematisk, at den 
forventede meraktivitet, der må følge af forslaget, skal finansieres af 
erhvervsskolernes udviklingsmidler. Midler der var afsat til at kompensere for nogle 
af de nedskæringer der følger af omprioriteringsbidraget og som skulle anvendes til 
at understøtte implementeringen af EUD-reformen.  
  
Uddannelsesforbundet havde gerne set, at man havde benyttet lejligheden til at 
fjerne den obligatoriske standardafkortning på 10 % af alle EUV-forløb. De voksne 
bør have samme rammer og muligheder for en fuld erhvervsuddannelse og for at 
blive så dygtige de kan - som deres yngre medelever.   
     
I forhold til forslaget om at lempe reglerne for de korte aftaler er Uddannelsesforbundet 
bekymret for, om det kan komme til at gå ud over kontinuiteten og progressionen i de unges 
uddannelsesforløb. En ny evaluering fra EVA viser, at eleverne i korte aftaler allerede i dag 
oplever sådanne udfordringer. Uddannelsesforbundet så hellere, at der blev lavet en 
indsats for, at virksomheder kan udveksle elever i ordinære aftaler og restaftaler. Dog 
mener vi ikke at reglerne bør være så rigide, at elever, der er startet op, og har været kort 
tid i en skolepraktik, ikke kan overgå til en kort aftale i den resterende praktikperiode og 
den efterfølgende skoleperiode. Hvis forslaget vedtages, er det afgørende, at udviklingen i 
brugen af de korte aftaler følges tæt, særligt om brugen af dem får betydning for elevernes 
trivsel, oplevelse af progression og kvalitet i undervisningsforløbet, og om det påvirker 
chancerne for at gennemføre en erhvervsuddannelse. 

 
Med venlig hilsen 

  
Hanne Pontoppidan 
Formand for Uddannelsesforbundet 
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