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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)











Lov om forberedende grunduddannelse (FGU)
Vejledningslov FGU
Bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag til brug for eux-forløb og udkast til euxlæreplaner
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.)

