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GL’s svar til ”Høring over udkast til Lov om ændring af lov om vejled-
ning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love.”

GL konstaterer, at lovudkastet afskaffer gennemførelsesvejledningen i ung-
domsuddannelserne. Det er en alvorlig fejl, som rammer elever og kursister
og modvirker politiske bestræbelser på at sikre, at flere unge gennemfører en
ungdomsuddannelse.

Gennemførelsesvejledningen afskaffes uden nærmere argumentation og sag-
ligt belæg i lovforslaget. Dette til trods for at afskaffelsen bryder markant med
flere års politisk arbejde for at professionalisere og styrke vejledningen i ung-
domsuddannelserne. Senest udtrykt ved lovændringen i 2008 (L 112, vedtaget
4. juni 2008 af et enigt Folketing bortset fra EL), der præciserer at:

”For at understøtte den øgede professionalisme og målrettethed i vejlednin-
gen på alle niveauer skal vejledernes kompetenceniveau styrkes.”

Med lovudkastet fjernes ethvert kvalifikationskrav til vejledere på ungdoms-
uddannelserne. Fremover indgår der således ikke i lovgivningen bestemmelser
om kvalifikationskrav til personer, der påtager sig opgaver med at vejlede
elever om gennemførelse af uddannelse.

Gennemførelsesvejledningens nødvendighed
Ungdomsuddannelsernes gennemførelsesvejledning hjælper eleverne med at
gennemføre deres uddannelse med det bedst mulige resultat, og den støtter
elever med behov for omvalg i at vælge en anden uddannelse. Det er afgøren-
de tiltag, som eleverne vurderer positivt. Bl.a. i en undersøgelse fra september
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2009, som UNI-C - på Undervisningsministeriets initiativ - har foretaget
blandt eleverne på alle gymnasiale uddannelser. Over 70 procent af de vejled-
ningssøgende elever mener, at gennemførelsesvejledningen har en positiv ef-
fekt i forhold til at vælge eller gennemføre en uddannelse. Tilsvarende er 74
procent af eleverne tilfredse, eller meget tilfredse, med måden vejledningstil-
buddene foregår på.

Samme tilfredshedsmønster går igen i en netop offentliggjort undersøgelse (
22. februar 2010) af vejledningsindsatsen på de gymnasiale uddannelser, som
elevorganisationerne EEO, LH og DGS står bag. På baggrund af undersøgel-
sen  anbefaler elevorganisationerne, at vejledningen - og den personlige kon-
takt mellem elev og vejleder - styrkes på skolerne. Afgørende for eleverne er,
at vejledningen er tæt på dem i dagligdagen, så de hurtigt kan hente hjælp, når
behovet opstår.

Nærheden til fagligt velkvalificerede vejledere med kendskab til uddannelser-
ne vejer tungt, når der bl.a. skal vejledes om personlige og sociale forhold,
valg af fag og niveauer i uddannelserne, fravær, karakterer, eksamensteknik,
eksamensangst, studieteknik, arbejdsvaner og samarbejdsevne.

Denne nærhed og personlige kontakt til vejledere med kendskab til indholdet i
uddannelserne brydes med lovforslaget, der fjerner vejledningen fra skolerne
og placerer den i UU’erne og Studievalg.

Besparelse på 35 mio. kr. samtidig med indførelse af nye opgaver
Af den økonomiske oversigt i lovforslaget fremgår, at der fra 2012 fjernes 35
mio. kr. fra ungdomsuddannelsernes bevilling til vejledning. Med vejled-
ningsreformen er der som bekendt allerede i 2004/05 sparet 25 procent på ud-
dannelsernes bevilling til gennemførelsesvejledning.

Besparelsen på 35 mio. kr. indføres uden dokumentation for, at der er et reelt
besparelsespotentiale i den samlede bevilling til gennemførelsesvejledning.
Og den sættes igennem samtidig med, at uddannelsesinstitutionerne tillægges
nye opgaver med at fastholde elever i uddannelse og varetage funktioner med
indførelse af mentorordninger på de gymnasiale uddannelser. Der er således
intet sagligt belæg for besparelsen på 35 mio. kr.

GL noterer i øvrigt, at de nye bestemmelser om at fastholde elever i uddannel-
se og indføre mentorordning på de gymnasiale uddannelser ikke defineres
nærmere i lovforslaget.

E- vejledning
Med lovforslaget indføres en udvidet e-vejledning, som er tiltænkt ressource-
stærke og ”valgparate” unge og deres forældre. GL finder, at e-vejledningen
kan være et godt tilbud, men den kan aldrig erstatte den personlige kontakt og
mødet mellem den vejledningssøgende og vejlederen. E-vejledningen skal så-
ledes være et supplement til muligheden for at opnå personlig vejledning hos
fagligt kvalificerede vejledere på uddannelsesinstitutionen.
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Overenskomsten på stx og hf
Af lovforslagets bemærkninger fremgår, at…” især de almene gymnasier har
ikke den nødvendige fleksibilitet, når de skal prioritere, hvilke fastholdelses-
redskaber, de vil anvende, fordi ressourcerne til gennemførelsesvejledningen
er bundet i de centrale arbejdstidsaftaler. Det er derfor ikke muligt at anvende
ressourcen til specialistfunktioner indenfor andre faggrupper”.

For det første er det ikke korrekt, at de almene gymnasier ikke kan ansætte
andre faggrupper i indsatsen for at fastholde eleverne i uddannelse. Mange
gymnasier har i dag tilbud om kontakt til psykologer og socialrådgivere ved
siden af den obligatoriske gennemførelsesvejledning. Samarbejdet mellem de
øvrige faggrupper og gennemførelsesvejlederne fungerer godt med gennemfø-
relsesvejlederne som visitatorer for elever, der har behov for kontakt til de an-
dre faggrupper.

For det andet fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget, at man med lo-
ven tilsigter at fjerne bestemmelser i gældende overenskomster. Det må være
en fejl. Såfremt det ikke er en fejl, tager GL forbehold for at forfølge sagen.

Ressourcer til personer over 25 år
Lovforslaget lægger op til, at uddannelsesinstitutionerne skal koncentrere ind-
satsen om at fastholde ”elever, kursister under 25 år og studerende i uddannel-
se i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.”

GL forudsætter, at en aldersgrænse på 25 år i lovforslaget ikke fratager ud-
dannelserne ressourcer afsat til vejledning af personer over 25 år - fx på hf - i
den gældende lovgivning.

Manglende stringens i forslaget
Det fremgår af lovforslaget, at § 30 i lov om erhvervsuddannelser ændres til
følgende ordlyd:

”For at fastholde eleverne i uddannelse, yder skolen eleverne vejledning og
stiller kontaktpersoner til rådighed for eleverne samt formidler social, person-
lig eller psykologisk rådgivning til elever, der har behov herfor. Undervis-
ningsministeren kan efter indstilling fra Rådet for Grundlæggende Erhvervs-
rettede Uddannelser fastsætte nærmere regler herom”.

Det er paradoksalt, at lovforslaget på den ene side understreger, at vejlednin-
gen afskaffes på ungdomsuddannelserne samtidig med, at forslaget på den an-
den side fastholder skolens forpligtelse til at yde vejledning i erhvervsuddan-
nelserne.

Det sidste er naturligvis et fornuftigt og rigtigt skridt, der bør udvides til alle
ungdomsuddannelser. I modsat fald svigter lovforslaget elever i de gymnasia-
le uddannelser, der i dag fuldfører uddannelsen ved hjælp af bl.a. gennemfø-
relsesvejledningen. Konsekvensen af at afskaffe tilbuddet om vejledning bli-
ver, at disse elever risikerer at droppe ud af uddannelsen og indgå i en forhøjet
frafaldsstatistik.
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Konklusion
Afgørende for både kvaliteten i vejledningen og eventuelle nye tiltag for at
fastholde elever i uddannelse er, at opgaverne fortsat også løftes af kvalifice-
rede vejledere, som kan påtage sig rollen som overordnede koordinatorer for
elevernes uddannelsesprojekter. Eleverne har brug for fagligt velkvalificerede
vejledere, der har tæt kendskab til dem, og som kan træde til umiddelbart, når
behovet opstår. Denne nærhed, både mentalt og fysisk, efterspørges af elever-
ne.

GL opfordrer til at fastholde og styrke gennemførelsesvejledningen for alle
elever med behov for den, og til at bevare uddannelseskravet til vejlederne;
også ved varetagelse af eventuelle nye opgaver med at fastholde elever i ud-
dannelse.

Samlet set er det vigtigt at genoverveje lovforslaget og sikre, at uddannelses-
institutionerne fortsat forpligtes til at yde vejledning. Samarbejdet mellem
gennemførelsesvejlederne og øvrige faggrupper fungerer i dag og kan fortsat
udbygges og styrkes.

Dertil kommer, at et styrket vejledningsfagligt samarbejde mellem UU, ud-
dannelsesinstitutioner og Studievalg er etableret og videreudviklet i de senere
år. Gennemførelsesvejlederne visiterer bl.a. elever til de øvrige instanser og
indgår i koordinationen af den samlede vejledningsindsats med UU og Stu-
dievalg.

Med venlig hilsen

Gorm Leschly
Formand for GL


