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GL's svar til forslag til "Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser" 

  

Undervisningsministeriet har bedt om GL's bemærkninger til ovenstående 

lovforslag med svarfrist senest 4. april 2014. 

 

GL lægger vægt på, at undervisningsministeren på et møde med undertegnede 

21. marts 2014 understregede, at det beror på en fejl, at GL ikke indgår med 

selvstændig repræsentation i rådet, der bl.a. erstatter Gymnasierådet, hvor GL 

i dag sidder på to af de tre pladser, der går til Akademikerne. 

 

I det foreslåede Råd for Ungdomsuddannelser får hver hovedorganisation en 

selvstændig plads. Derudover foreslås det, at de to lærerorganisationer i FTF, 

Handelsskolernes Lærerforening og Uddannelsesforbundet, får selvstændig 

repræsentation i rådet. 

 

Det er naturligvis både fornuftigt og en forudsætning, at lærerorganisationerne 

indgår med selvstændig repræsentation, når rådet samlet og på tværs af ud-

dannelser skal udtale sig og rådgive undervisningsministeren om en fremtidig 

kvalitetssikring af ungdomsuddannelser. At GL ikke i denne sammenhæng 

har en plads i rådet, er ifølge ministerens tilkendegivelse en teknisk fejl, som, 

vi forudsætter, bliver rettet i det lovforberedende arbejde. 

 

GL tilslutter sig, at forslaget lægger op til at styrke videns- og forskningsbase-

ret rådgivning samlet inden for hele ungdomsuddannelsesområdet. Vi noterer 

os, at Rådet for de Gymnasiale Uddannelser foreslås nedlagt som konsekvens 

af forslaget. Desuden bemærker vi med tilfredshed, at lovbemærkningerne 

præciserer, at rådgivning specifikt på det gymnasiale område i stedet vil ske 

gennem dialoggrupper, følgegrupper m.v. med repræsentanter for de relevante 

organisationer på området. 

 

Under forudsætning af at GL får en selvstændig plads i Rådet for Ungdoms-

uddannelser, og at der løbende sker specifikke drøftelser af gymnasiale for-

hold i dialog- og følgegrupper med deltagelse af GL, kan GL støtte lovforsla-

get. 
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