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GL’s bemærkninger til forslag til lov om ny eux uddannelse
Gymnasieskolernes Lærerforening stiller sig grundlæggende imødekommende
til forslaget om en ny studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med en
erhvervsuddannelse. Skal 95 % målsætningen opfyldes, er det vigtigt at viften
af uddannelser giver et relevant tilbud, der stimulerer de unge til at
gennemføre en ungdomsuddannelse. Skal målet om 50 % der gennemfører en
videregående uddannelse nås, er det også nødvendigt at tænke nye veje for
elever, der ikke føler sig tiltrukket af de eksisterende gymnasiale tilbud.

Det er dog nødvendigt at sikre, at en studieforberedende uddannelse giver de
nødvendige forudsætninger for videre studier på lige fod med de eksisterende
gymnasiale uddannelser, og GL har følgende konkrete bemærkninger til
forslaget:

Ad. §3, stk. 4
GL er stærkt betænkelig ved bestemmelsen i §3, stk. 4 om at uddannelsestiden
på 1625-1800t på gymnasialt niveau (svarende til hf-eksamen) kan afkortes på
baggrund af de kompetencer eleven kan opnå fra undervisning i
erhvervsuddannelsen. Hf uddannelsen er netop kortere end de treårige
gymnasiale, hvor undervisningstiden for at opnå studiekompetence er 2470t
på stx og hhx og 2630 t på htx. Reduktionen på hf er netop begrundet med den
kompetence eleven har opnået via erhvervserfaring eller gennem undervisning
forud for hf efter afsluttet 9 klasse. Man har således allerede givet eux-
eleverne en betydelig afkortning med samme begrundelse ved at tage afsæt i
hf timetallene.

GL frygter, at en yderligere reduktion i timetallet på gymnasialt niveau vil gå
ud over elevernes reelle studiekompetence og dermed grundlæggende stille
spørgsmålstegn ved grundkonstruktionen i eux. Vi skal gøre opmærksom på,
at gymnasiereformen som et af sine vigtige elementer netop styrkede
timetallet på hf, da et timetal herunder blev anset for utilstrækkeligt til at opnå
den nødvendige studiekompetence.
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Fastholdes forslaget om at åbne for en yderligere reduktion i timetallet på
gymnasialt niveau, er det afgørende, at der lægges et restriktivt loft over, hvor
stor afkortningen kan være, således at der alene åbnes for afkortning baseret
på grundfag på C-niveau i erhvervsuddannelsen. Forslaget har i udkastet
ingen grænser for denne afkortning og dermed heller ikke sikring af den reelle
studiekompetence.

Ad. §4. stk. 2 og §6
Teknisk er det blevet noget uklart, når der dels beskrives udvikling af fag på
gymnasialt niveau til eux og dels beskrives udvikling af nye fag på gymnasialt
niveau til brug for erhvervsuddannelser. GL skal principielt gøre opmærksom
på, at det er afgørende for det studiekompetencegivende niveau, at de
gymnasiale fag er kendetegnet ved at undervisningen varetages af lærere med
den nødvendige kompetence som krævet i forslagets §7. Det er vigtigt, at der
for alle fag ligger en entydig beskrivelse af, hvilken uddannelse der er
nødvendig, for at man kan få faglig kompetence til at undervise i faget.
Endvidere finder GL det vigtigt, at de fag der indgår i eux på gymnasialt
niveau er reelt studiekompetencegivende.

Frem for at oprette yderligere en række gymnasiale fag, vil GL opfordre til, at
man udarbejder særskilte læreplaner for fagene på eux. Der bør ikke etableres
nye gymnasiale fag, hvor det er uklart hvilke uddannelser, der fører til faglig
kompetence i faget.

Ad. §7
GL er tilfreds med udformningen af §7, stk. 2 om lærerkvalifikationer, tilsyn
og kvalitetssystem mv., der er en afgørende garant for, at det gymnasiale
niveau sikres og dermed at studiekompetencen kan opnås.

Ad. §8
GL kan støtte at der åbnes for adgangen til Gymnasial Supplering som
foreslået, idet GL dog ønsker at understrege behovet for vejledning, således at
unge med kun ét fag på c-niveau ikke fejlagtigt tror, at de kan gennemføre
mellemlange videregående uddannelser uden bredere kvalifikationer.

GL forudsætter, at de økonomiske vilkår for de elever der får ret til optag,
følger de eksisterende bestemmelser for de elever, der har adgang til GS,
således at undervisningen på GS, HF+ og fagpakke HHX er gratis, hvis
eleven begynder senest den 1. oktober to år efter, at vedkommende har
afsluttet den adgangsgivende eksamen.
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