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GL’s svar til høring af ændring til bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har bedt om GL’s bemærkninger til ovenstående bekendtgørelsesud-
kast med svarfrist senest 16. oktober 2015 kl. 12.00.  GL har følgende bemærkninger.  
 
GL støtter den politiske ambition om at skabe bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser og et styrket 
udbud af eux, men forudsætter, at det hviler på kvalitet, herunder tilstrækkelig uddannelsestid til realise-
ring af de faglige mål.  GL vil i denne anledning henlede opmærksomheden på udfordringen i eux-
modellernes forskelligartede uddannelsestid med hensyn til de reelle studiekompetencer.  

Ad 1 § 8, stk. 3 
GL støtter, at kravene til strukturen for et eux-forløb er gjort klarere i fordelingen af skole- og praktikperio-
der.  Uddannelsesinstitutionerne får ved denne justering bedre muligheder for planlægning og koordinering 
af uddannelsen.  GL ser en faglig hensigtsmæssighed i, at elever/kursisters skoleperiode følges op af en re-
levant praktikperiode.  

Ad 3 bilag 1, nr. 3 
GL konstaterer, at den samlede uddannelsestid på eux-merkantil er blevet korrigeret ift. de angivne timer 
for de enkelte fag.  
Som omtalt i tidligere høringssvar mener GL, at afkortningen af uddannelsestiden giver anledning til be-
kymring for elevernes faglige udbytte og reelle studiekompetencer. Rammen for tilrettelæggelse af under-
visning ift. progression og samlæsning udfordres. Konsekvensen kan blive et problem mht. realiseringen af 
de faglige mål og dermed svække elevernes tilegnelse af reelle studiekompetencer. 

 Ad 4 og 5 eux-model E og model F  
GL påskønner, at den samlede uddannelsestid i fag m.v. på gymnasialt niveau i det særskilte studiekompe-
tencegivende forløb er sat op for de to nye eux-modeller E og F ift. eux-modellerne A-D på eux-teknisk. En 
præcisering af, hvilken uddannelse modellerne retter sig mod, vil være hensigtsmæssig.  
Eux-modellernes uensartede timetal for de enkelte fag og den samlede uddannelsestid mener GL imidlertid 
er problematisk ift. elevernes reelle studiekompetencer. GL efterspørger derfor en begrundelse for alle 
modellernes forskelligartede uddannelsestid samt en evaluering af uddannelsen.  
 
 
Med venlig hilsen 
Annette Nordstrøm Hansen 
Formand for GL 
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