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GL’s svar til: ”Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Øster-
gaard: Plads til talenterne”

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har modtaget ovenstående debatop-
læg, der sætter fokus på talentudviklingen i de videregående uddannelser. GL
er blevet bedt om at kommentere oplægget med svarfrist senest 30. august
2012.

GL finder, at debatoplægget generelt rummer spændende overvejelser og ini-
tiativer, der kan bidrage til at styrke talentudviklingen i de videregående ud-
dannelser. Der er dog punkter i oplægget, som GL mener bør tydeliggøres.
Det fremgår fx, at undervisere og studerende på de videregående uddannelser
i højere grad skal inddrages som mentorer og gæsteundervisere i gymnasiet og
på erhvervsskoler, bl.a. for at kvalificere de unges uddannelsesvalg.

Umiddelbart lyder det tilforladeligt, men forslaget kan reelt dække over for-
søg på at komme den voldsomme kritik af overgangsvejledningen fra de
gymnasiale uddannelser til undsætning. Den kritik kan ikke løses ved at sætte
studerende fra videregående uddannelser ind i de gymnasiale uddannelser.
Her skal helt andre tiltag til.

Det gælder først og fremmest om at foretage en grundig evaluering af den or-
ganisering og opbygning af den samlede vejledningsindsats, som er effektue-
ret med vejledningsreformen fra 2004, og som siden er fulgt op med ændrin-
ger, senest med afskaffelsen af gennemførelsesvejledningen i ungdomsuddan-
nelserne. Hvilke konsekvenser har vejledningsreformen haft for elever og stu-
derende i ungdomsuddannelser og videregående uddannelser? Det er et cen-
tralt spørgsmål at få belyst. GL opfordrer derfor ministeren til at medvirke til
at iværksætte en sådan evaluering af den samlede vejledningsindsats i alle ud-
dannelser.

Et andet vigtigt punkt, som bør træde tydeligere frem i oplægget, handler om
de økonomiske konsekvenser af en styrket talentudvikling. GL frygter, at de
økonomiske rammer til at udbyde talentforløb for de dygtigste studerende fi-
nansieres af bevillinger til de ordinære uddannelsesforløb. Derved svækkes
kvalitet og indhold i de videregående uddannelsers ordinære forløb.
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Det må ikke ske. Derfor er det afgørende, at der følger midler med til den eks-
traordinære talentudviklingsindsats, ellers risikerer vi, at der kommer færre
undervisnings- og vejledningstimer på de videregående uddannelsers ordinære
uddannelsesforløb fremover.

I det økonomiske spor indgår også overvejelser over, hvor bestemmende en
indflydelse private investorer kan have på undervisningen og de strategiske
valg i institutionernes talentstrategier. Oplægget lægger op til at løsne lovgiv-
ningens rammer, så uddannelsesinstitutionerne fremover får betydeligt friere
rum til at udarbejde selvstændige talentstrategier. Men hvad betyder det mere
konkret i forhold til den dagligdag, de studerende kender til i dag? Det skal
fremgå tydeligere af oplægget.
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