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Vedr.: Høring over kriterier for vurdering af udbudsansøgninger om bedre 

uddannelsesdækning 

  

For Uddannelsesforbundet er det vigtigt, at vi værner om de styrker og positive 

karakteristika, der kendetegner erhvervsskolerne og deres uddannelser. Derfor vækker 

dispensationsmuligheden for udbud af erhvervsrettede grundforløb på gymnasier og VUC 

da også bekymring. 

 

For det første er der væsentlige pædagogiske og didaktiske forskelle i undervisningen og 

uddannelsesmiljøerne på de forskellige institutionstyper. Dernæst bør indholdet på 

erhvervsuddannelsernes grundforløb koble sig så tæt som muligt på det fag, som 

eleverne sigter mod. Det er derfor afgørende, at der værnes om det erhvervsrettede 

uddannelsesmiljø og nærheden til fagenes praksis, værksteder og arbejdsmarked.  

 

Erhvervsskolernes grundforløb bør ikke adskilles fra hovedforløbene, de bør tværtimod 

bringes tættere på fagenes kernefagligheder. Særligt hvis man gerne vil minimere 

overgangsproblematikker mellem grundforløb 2 og hovedforløbene. 

 

I de kriterier der er sendt i høring, er der ikke angivet et kriterie, der kan lægge op til en 

vurdering af, hvorvidt den ansøgende institution kan sikre et pædagogisk og didaktisk 

erhvervsrettet uddannelsesmiljø. Det er en mangel, som opstår fordi man tager afsæt i 

de kriterier, der gjaldt for udbudsrunden i 2017 – og som langt hen af vejen rummer en 

implicit formodning om et erhvervsfagligt uddannelsesmiljø. I stedet henvises der til, at 

der kan redegøres for det i den partnerskabsaftale, der skal indgås med en 

erhvervsskole. Der er imidlertid tale om en stor opgave, som ikke alene kan løftes 

gennem en partnerskabsaftale med en erhvervsskole. 

 

Samtidig har vi i Uddannelsesforbundet en voldsom bekymring for initiativets betydning 

for erhvervsskolerne og deres elevgrundlag. Erhvervsskolernes elevgrundlag er i forvejen 

ofte skrøbeligt i de tyndt befolkede dele af landet. Frygten er derfor at initiativet vil virke 

stik imod hensigten og i stedet vil ske på bekostning af erhvervsskolerne, mens der reelt 

ikke vil komme en bedre uddannelsesdækning eller en øget søgning til 

erhvervsuddannelserne for den sags skyld. 
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I aftaleteksten fra 2019 er det angivet at Undervisningsministeriet løbende vil følge op på 

uddannelsesinstitutionens evne til at opretholde EUD-udbuddet og tage stilling til, om 

udbuddet skal opretholdes. Denne forpligtigelse til løbende opfølgning, og om nødvendigt 

handling, savnes i det materiale, der er sendt i høring. Det bør der rettes op på ved i 

materialet at markere og præcisere, at der fra ministeriet vil være en løbende opfølgning 

og stillingtagen, der eksempelvis tager afsæt i en vurdering af, om der er tilstrækkelig 

aktivitet, et bæredygtigt uddannelsesmiljø, om der arbejdes med at minimere frafald i 

overgangen mellem grundforløb og hovedforløb samt om der er et selvstændigt 

praktikpladsopsøgende arbejde og et samarbejde med det lokale erhvervsliv. Alt sammen 

opmærksomhedspunkter, der er i tråd med den politiske aftaletekst, som initiativet beror 

på. 

 

Afslutningsvis har Uddannelsesforbundet en bekymring for om erhvervsskolerne reelt vil 

have mulighed for at afslå at indgå en partnerskabsaftale, i så fald afvisningen er 

begrundet i en saglig bekymring for udbuddets faglighed og kvalitet. Hvis ikke pålægger 

man erhvervsskolerne en voldsom opgave med et stort ansvar, mens de reelt ikke har 

mulighed for at sikre kvaliteten og det erhvervsrettede faglige uddannelsesmiljø på en 

partnerskabsskole. 
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