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Vedr. Lov om ændring af lov for almengymnasiale institutioner og
almen voksenuddannelse m.v. lov om private gymnasieskoler,
studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-
kurser) og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet
voksenuddannelse) mv.
.

På det generelle niveau finder Gymnasieskolerne Lærerforening
ændringsforslagene særdeles problematiske. Formålet med lovforslaget træder
tydeligt frem i indledningen til bemærkningerne, hvor der står:

”Sammenlignet med andre lande efteruddanner voksne danskere sig i meget stort
og stigende omfang på almene og erhvervsrettede uddannelser og kurser. Således er
udgifterne til voksen- og efteruddannelsesområdet steget fra 5,5 mia. kr. i 2007 til
7,4 mia. kr. i 2009. Årsagen til udviklingen må ikke mindst søges i det forhold, at der
ydes store statslige tilskud til sektoren, og den tilsvarende relativt beskedne
deltagerbetaling.”
Det er utvivlsomt ganske korrekt hvad der hér udtrykkes, men de voksne
danskeres høje niveau mht. efter- og videreuddannelse er ikke et fænomen der
bør bekæmpes. Set i forhold til det øgede behov for en stor, veluddannet og
mobil arbejdsstyrke bør denne aktivitet tværtimod styrkes. Det ofte
formulerede ideal om livslang læring som også OECD og danske
undervisningsministre deler, rummer også et betydeligt økonomisk rationale,
og rammerne for at realisere idealet bør ikke beskæres.

På det mere detaljerede niveau er der to elementer, GL vil kommentere
nærmere.
For hf-enkeltfagsuddannelserne vil der efter lovbemærkningernes varsling om
ministerens ret til fastsættelse af deltagerbetalingen reelt ske en forøgelse af
denne. Den store række af fag der i dag er pålagt en deltagerbetaling på 300-
600 kr., forventes prissat til 450 kr. Så vidt GL er orienteret, har de fleste
kurser nu lagt deltagerbetalingen i bunden af det tilladte interval, og reelt vil
der blive tale om en forhøjelse på op til 50 %. På de øvrige vil den reelle



forhøjelse være fra den nederste del af intervallet der i dag er 600-900 kr., til
forventeligt 1100 kr.
Når så mange VUC’er har lagt sig i bunden af de tilladte intervaller for
deltagerbetaling, skyldes det at hf-enkeltfagsuddannelsen er en ekstra chance
for mange voksne unge der af forskellige årsager ikke har taget en
studiekompetencegivende ungdomsuddannelse. Og netop denne gruppe bør
ikke blokeres af økonomiske hensyn når de er blevet motiveret til at læse hf.
De kursister der gennemfører enten en fuld hf eller en af de såkaldte
fagpakker der karakteristisk giver adgang til mellemlange videregående
uddannelser, får ganske vist deltagerbetalingen tilbagebetalt, men først når
alle fag er bestået. Og med en forøgelse af deltagerbetalingen på op mod 50%
vil det være en risiko at de voksne unge der virkelig har brug for en anden
chance og i mange tilfælde skal bruge ekstra tid for at realisere den, aldrig
kommer i nærheden af den.

Gymnasieskolernes Lærerforening var stærkt kritiske da deltagerbetalingen
blev indført. Og vi vil stærkt fraråde at man hæver deltagerbetalingen som
varslet. Kommentaren vedrører ikke selve lovforslaget hvor taksterne på hf
ikke er nævnt, men de varslinger der ligger i lovkommentarerne.

Det er foreslået at hf-enkeltfagskursister med en videregående uddannelse
fremover skal betale fuld deltagerbetaling, d.v.s. dels at de ikke udløser
offentligt taxametertilskud, dels at fuld deltagerbetaling fastsættes til summen
af det taxametertilskud andre kursister udløser og den deltagerbetaling disse
andre skal betale.
Vedtages dette, vil det reelt fjerne kursister med videregående uddannelser fra
hf-enkeltfagsuddannelserne og i øvrigt også fra de andre uddannelser der er
omfattet af lovforslaget. Det vil have negativ effekt på to niveauer. For det
første vil det hæmme deres egen mulighed for efter- og videruddannelse på et
studieforberedende niveau. En laborant der ønsker at videreuddanne sig og
har brug for at tage et hf-fag i engelsk for at kunne læse engelske lærebøger
og få en skriftlig kompetence i engelsk, skal betale mere end 20.000 kr. i
deltagerbetaling. Det samme gælder en sygeplejerske der vil læse videre til
læge og derfor skal tage kemi på B-niveau. Hvis hun allerede har et c-niveau
der skal løftes til et b-niveau, vil det koste knapt 15.000 kr. Hvem som helst
med en videregående uddannelse der får brug for at skifte spor i sit arbejdsliv
og skal bruge et eller flere hf-fag til det, vil blive voldsomt hæmmet af denne
meget høje brugerbetaling. Nogle af dem vil sikkert kunne få finansieret
aktiviteten via jobcentre eller andet. Men de skal altså som konsekvens af
lovforslaget lade sig klientgøre før de kan komme videre.
For det andet er det en af kvaliteterne ved enkeltfags-hf at der er en så bred
deltagerkreds som muligt. Det gør det nemmere overhovedet at oprette de
hold kurset har udbudt hvis der er deltagere nok til at bære økonomien.
VUC’erne forventer at den foreslåede fulde deltagerbetaling vil tynde så
meget ud i deltagermængden at det i en række tilfælde vil være umuligt at
iværksætte udbudte hold, og det vil ramme andre der ikke har en videregående
uddannelse.  Dette kan betyde en geografisk skævvridning i muligheden for at
erhverve en uddannelse da det især vil ramme tyndt befolkede områder,
eventuelt med et uddannelsesefterslæb, hvor netop den modne kursistgruppe



kan være forudsætningen for fastholdelse af tilbuddet. Den brede
deltagerkreds er også værdifuld fordi relativt ressourcestærke kursister i
praksis virker som rollemodeller og i visse tilfælde som uformelle mentorer
for andre kursister der har brug for det; hvilket bl.a. fremgår af den netop
offentliggjorte undersøgelse af hf på VUC.
GL vil derfor meget fraråde at der fastlægges en forøget brugerbetaling for
bestemte grupper, der reelt gør det umuligt for dem at deltage i hf-
enkeltfagsuddannelser.
Skulle Folketinget vælge alligevel at fjerne taxametertilskuddet, vil GL
foreslå at den beskrevne deltagerbetaling bliver et maximumsbeløb som
institutionerne må opkræve.

Med venlig hilsen

Gorm Leschly
Gymnasieskolernes Lærerforening
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