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Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om gymnasial supplering 
 
 
Det foreliggende udkast til bekendtgørelse om gymnasial supplering § 15, stk. 3. er ud-
tryk for en radikal ændring af de gældende regler for virtuel/ fjernundervisning. 
 
Omfanget af den virtuelle undervisning må i dag som udgangspunkt ikke overstige 25 
pct. Med udkastet til bekendtgørelse vil undervisningstiden alene kunne bestå af virtuel 
undervisning, så længe det blot sker i overensstemmelse med læreplanernes krav. I GIF 
kan omfanget af virtuel undervisning dog ikke overstige 20 pct. i det enkelte fag. Beskri-
velsen i bekendtgørelsesudkastet af mulighederne for at anvende virtuel undervisning er 
i forhold til GSK harmoniseret med hf-enkeltfag og i forhold til GIF med fuldtidsuddannel-
serne.  
 
Det er bekymrende, at det fremover vil blive muligt at udbyde og gennemføre gymnasial 
supplering som ren fjernundervisning. Vi ved for lidt om effekter og betydning af fjern- 
og virtuelt baserede læringsforløb for denne målgruppe, til at kunne gøre det til en stan-
dardmulighed.  
 
Uddannelsesforbundet er i særlig grad bekymret for de supplerende overbygningsforløb, 
som er et tilbud til folk, der fremover får en hf-uddannelse uden overbygning, eller folk 
der har modtaget et bevis for eux 1. del uden senere at modtage et egentligt eux-bevis 
(merkantile eux’ere med 1.del). Her vurderer Uddannelsesforbundet, at der tale om en 
alvorlig forringelse, som kan få uheldige konsekvenser for disse menneskers videreud-
dannelsesmuligheder, da merkantile eux’ere med 1.del og hf’ere uden overbygning som 
hovedregel skal have suppleret med væsentlig flere fag og niveauer end stx-, hhx- og 
htx-studenter. 
  
Samtidig er de studiefaglige forudsætninger hos merkantile eux’ere med 1.del og hf’ere 
uden overbygning for at gennemføre den nødvendige supplering til en lang videregående 
uddannelse generelt ikke lige så gode, som stx’ernes, hhx’ernes- og htx’ernes forudsæt-
ninger. 
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Konkret foreslår Uddannelsesforbundet, at mulighederne for at anvende virtuel undervis-
ning harmoniseres i forhold til fuldtidsuddannelserne, ligesom det er gjort i relation til 
GIF, således at omfanget af virtuel undervisning ikke kan overstige 20 pct. i det enkelte 
fag. 
 
Subsidiært foreslås, at denne elevgruppe følger den virtuelle undervisning men sikres et 
supplerende antal vejledningstimer svarende til minimum 25 pct. af undervisningstiden. 
 
 

 
Med venlig hilsen  
 
Hanne Pontoppidan 
Formand for Uddannelsesforbundet 
 
 
  


