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GL’s svar til Høring over udkast til bekendtgørelse om
uddannelsen til toårigt hf (hf-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet har bedt om GL’s bemærkninger til udkast til ud-
dannelsesbekendtgørelserne for stx, hf, hhx og htx med svarfrist 1. marts 2010
kl.12.00.

GL’s bemærkninger i dette høringssvar forholder sig alene til nye ændrings-
forslag i bekendtgørelsesudkastet. For øvrige bemærkninger til bekendtgørel-
sen henviser GL til tidligere fremsendte høringssvar.

Generelt kvitterer GL for at bekendtgørelsen afspejler lydhørhed over for den
dialog Undervisningsministeriet har ført med sektoren om de forestående æn-
dringer af bekendtgørelsen.

Afslutningsvis skal GL anbefale at der foretages en samlet evaluering af re-
formjusteringerne for hver af de gymnasiale uddannelser efter første samlede
gennemløb.

Bemærkninger til hovedbekendtgørelserne

Vedr. Aktiviteter uden for uddannelsestiden.
I den gældende bekendtgørelse for toårigt hf, §§ 23 og 24 står at deltagelse i
de beskrevne aktiviteter uden for uddannelsestiden er gratis. Dette princip er
ikke medtaget i udkastet til nye hf-bekendtgørelser. GL går ud fra, at princip-
pet stadig gælder og vil anbefale, at de slettede sætninger genindføjes i be-
kendtgørelserne.
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Bemærkninger til bilag

Vedr. bilag 4 Kursisternes studieforberedende skrivekompetencer -

Generelt fremgår det af bestemmelserne i bilag 4 om både gennemførelsen og
evalueringen af elevens studieforberedende skrivekompetencer at skolens le-
der egenhændigt træffer beslutning om udmøntningen af bestemmelserne.

Intentionerne bag bilag 4 om den ny skriftlighed er forligskredsens beslutning
om at styrke den faglige vejledning i forligsteksten formuleret med fokus på:
udvikling af elevernes læse- og skrivekompetencer (elevtid) – herunder til en
historieopgave på hf, til en styrket evaluering med henblik på eksamenstræ-
ning og en mere præcis og fremadrettet tilbagemelding til eleverne om fagligt
standpunkt.

Når denne målsætning skal realiseres, bør det sikres at lærerne inddrages og
får ejerskab til og ansvar for elevernes skriftlige kompetencer. Dette bør
fremgå af bestemmelserne under afsnit 2 og 3 i bilaget.

Med venlig hilsen

Gorm Leschly
Formand for GL


