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GL’s svar til Høring over udkast til bekendtgørelse om
hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning
for voksne (hf-enkeltfagbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet har bedt om GL’s eventuelle bemærkninger til ud-
kast til disse bekendtgørelser med svarfrist 1. marts kl.12.00.

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

Bemærkninger til hovedbekendtgørelsen

Vedr. § 10, eksamensprojekt.
GL havde anbefalet at eksamensprojektet også blev afskaffet på enkeltfags-hf
ved at der blev indført et krav om flere fag i den større skriftlige opgave, så-
fremt kursisterne som enkeltfag havde gennemført de fag der på to-årigt hf
indgår i de to faggrupper. GL har stadig en opfattelse af at såfremt en kursist
har gennemført en af faggrupperne, bør der ikke være et obligatorisk tilbud
om et eksamensprojekt, og anbefaler, at denne undtagelse indskrives i be-
kendtgørelsen. I modsat fald vil en enkeltfagskursist der gennemfører fag-
gruppen i kultur- og samfundsfag både gennemføre den ny eksamen dér og
skulle have tilbud om et eksamensprojekt. GL vil ligeledes forslå at kravene
til hvilke eksminer der indgår i en fuld hf taget som enkeltfag, indskrives i be-
kendtgørelsen.

De midler der måtte blive frigjort ved en sådan delvis afskaffelse af eksa-
mensprojektet, ville mere fornuftig kunne anvendes til en særlig indsats for
kursister med særlige behov analogt med bestemmelsen i bekendtgørelsen for
toårigt hf § 23, stk. 3.



Vedr. Aktiviteter uden for uddannelsestiden
I den gældende bekendtgørelse for hf-enkeltfag, §§ 15 og 16, står at deltagelse
i de beskrevne aktiviteter uden for uddannelsestiden er vederlagsfri. Dette
princip er ikke medtaget i udkastet til nye hf-bekendtgørelser. GL går ud fra at
princippet stadig gælder og vil anbefale at de slettede sætninger genindføjes i
bekendtgørelserne.

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.

I bilaget pkt. 2.2 nævnes den nyindførte opgave i historie. GL vil anbefale at
den også nævnes i uddannelsesbekendtgørelsens § 46, så det sikres at der al-
lokeres vejledningstid til opgaven.
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