
 

   
 
 
 

 
Dagsordenspunkt 3 

 

Bilag 3.f. til beretning: Høringer 

___________________________________________________________________ 

 

Høringssvar 2020 

  

 Ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om 

erhvervsuddannelser 

 Ændring af FVU-bekendtgørelsen inkl. reviderede læreplaner og samtaleguider 

 Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge 

 REU om vejledning for partnerskabsaftaler 

 Ny FVU-bekendtgørelse med dertil hørende nye læreplaner og ny OBU-bekendtgørelse 

 Ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

 Kriterier for vurdering af udbudsansøgninger om bedre uddannelsesdækning 

 Lov om ændring af lov om Studievalg 

 

Høringssvar fra 2019 

 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og bekendtgørelse om grundfag mm. 

 Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og 

almen voksenuddannelse m.v. 

 Bekendtgørelser om 1) forberedende grunduddannelse og 2) institutioner for den 

forberedende grunduddannelse 

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 

 Ny bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i 

erhvervsuddannelserne 

 Forsøg med kostophold på erhvervsskoler i tyndt befolkede områder 

 Bekendtgørelse om gymnasial supplering 

 Lovforslag om måling af elevers trivsel 

 Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser 

 Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge 

 Lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (IGU) 

 Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om 

vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. 

samt forskellige andre love (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i 

folkeskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)  

 Høring over forsøg med kostophold på erhvervsskoler i tyndt befolkede områder  

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og bekendtgørelse om grundfag, 

erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i 

erhvervsuddannelserne og adgangskurser til erhvervsuddannelserne  

 Kriterier for vurdering af udbudsansøgninger om bedre uddannelsesdækning  

 Bemærkninger til fremtidens skolestruktur i Hvidovre 

 

 

Høringssvar fra 2018 

 Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 

 Lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om danskuddannelse til voksne 

udlændinge m.fl. 

 Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. 

 Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 

 Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU) 

https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-5d57bfa1-98a8-4b16-b0e5-22c271d542e3-0
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-5d57bfa1-98a8-4b16-b0e5-22c271d542e3-0
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-b757b4ef-4f2d-48b1-b520-31a08eb792ce-1
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-2f338265-860a-4f74-b182-d89b97f328f9-2
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-d53ec22c-cce4-4ab6-a164-9c0f5a5c72bf-3
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-470a3e3f-daf7-477a-8566-47f71920ccec-4
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-170c1f0a-3b0a-4845-8504-7e1f5fa8ea7b-5
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-b17be3bb-98bb-45df-bcce-3a516b2461fa-6
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-b16d9e4d-5a74-4365-b0d9-1fe7bc15237e-0
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-42eb67a2-5ba2-49ab-b7a0-325f14ded54e-1
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-42eb67a2-5ba2-49ab-b7a0-325f14ded54e-1
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-9e9f5f42-c364-4ef6-9d23-35a5b53fb5e5-2
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-9e9f5f42-c364-4ef6-9d23-35a5b53fb5e5-2
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-bbf15097-aa22-4709-aac7-37b4ad9dcd55-3
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-355145c7-5e46-46f8-8fe7-d9e3991dbd28-4
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-355145c7-5e46-46f8-8fe7-d9e3991dbd28-4
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-772cd866-fb4c-465d-9d83-04121985977b-5
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-56d040a3-b968-4435-9803-8cfd602d4b82-6
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-e7607e9f-3bb5-43a1-853b-34b83d9d724a-7
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-8f98de96-adfa-40c8-b8be-071e6dbe89ae-8
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-a0e380a5-e548-4fbc-98d1-1c4cc386c2fa-0
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-3074f567-7b4f-40c3-8459-69f08b317f4e-1
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-3074f567-7b4f-40c3-8459-69f08b317f4e-1
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-19d1241d-82ef-4484-b297-5271da8b4895-2
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-d0b38adb-db5a-4c77-bb47-9aed9dd3d9cd-3
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-2f283ff6-a3a1-46e4-952f-7115c47e6342-4


 

 Lov om forberedende grunduddannelse (FGU) 

 Vejledningslov FGU 

 Bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag til brug for eux-forløb og udkast til eux-

læreplaner 

 Udkast til forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler 

 Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

 Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre 

love (nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg) 

 FVU-bekendtgørelse 

 Frit leverandørvalg, SPS mv. 

 Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer  

 

Høringssvar fra 2017 

 Lov om ændring af AUB-loven, godtgørelsesloven og SVU-loven 

 Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre 

love 

 Lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 

 Lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX) 

m.v. 

 Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne 

 Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

 Retningslinjer og kvoteberegningsmodel for dimensionering af erhvervsuddannelser 

 Udkast til bekendtgørelse om EUD 

 Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mv. 

 Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne 

 Bemærkninger til REU’s indstillinger om forslag til justering af EUX  

 Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes 

Uddannelsesbidrag (Øget søgning til erhvervsuddannelse for voksne m.v.)  

 

 

 

 

 

https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-1555354f-1001-41fd-ab1f-862b4789ef1f-5
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-f43ccdb8-266f-4af3-aa9d-a5b3c281f791-6
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-618ef755-1321-44cf-8e4e-eea5d4581f8c-7
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-618ef755-1321-44cf-8e4e-eea5d4581f8c-7
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-a5a8b376-8fc7-46e0-bb1a-7455309fc0ad-8
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-fa6e978b-6549-4091-ad24-a1a2f250ce22-9
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-27967ad8-5843-4195-9c9d-6b53e0b7a799-0
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-ff9f7d03-0f47-4ade-8fed-8e4f74255fce-1
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-ff9f7d03-0f47-4ade-8fed-8e4f74255fce-1
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-bd57a85d-5520-4fd1-bf59-7244a1651439-2
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-78e768bb-a7c1-402b-982e-19167143a2ef-3
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-78e768bb-a7c1-402b-982e-19167143a2ef-3
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-d6ae013a-724f-4f71-8f79-a6bfa07c9db2-4
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-46524cb7-9ecc-4c98-99b0-b0c461251888-5
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-a0537131-1c71-480b-850c-811a785dab24-6
https://www.uddannelsesforbundet.dk/forbundet/holdninger/hoeringssvar/#collapse-e6e8ed6b-1995-4675-8224-d2348aa99a24-7

