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GL’s svar til Høring over udkast til bekendtgørelse om
uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-
bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet har bedt om GL’s bemærkninger til udkast til ud-
dannelsesbekendtgørelserne for stx, hf, hhx og htx med svarfrist 1. marts 2010
kl.12.00.

GL’s bemærkninger i dette høringssvar forholder sig alene til nye ændrings-
forslag i bekendtgørelsesudkastet. For øvrige bemærkninger til bekendtgørel-
sen henviser GL til tidligere fremsendte høringssvar.

Generelt kvitterer GL for at bekendtgørelsen afspejler lydhørhed over for den
dialog Undervisningsministeriet har ført med sektoren om de forestående æn-
dringer af bekendtgørelsen.

Afslutningsvis skal GL anbefale at der foretages en samlet evaluering af re-
formjusteringerne for hver af de gymnasiale uddannelser efter første samlede
gennemløb.

Bemærkninger til hovedbekendtgørelsen

Kapitel 3

Blandede studieretninger
Det fremgår af § 21 Stk. 3 at ”Undervisningsministeriet kan for små skoler ef-
ter ansøgning dispensere for reglerne om oprettelse af blandede studieretnin-
ger”.
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GL finder ikke at dispensationsmuligheden skal indgå i bekendtgørelsen. Reg-
lerne for blandede studieretninger er allerede lempet i udkastets Stk. 2. Samti-
dig er der ikke fastsat grænser for hvor mange studieretninger der må oprettes

på den enkelte skole. Endvidere er der i kapitel 16 en generel bestemmelse om
”Fravigelser fra bekendtgørelsens regler”.

Aktiviteter uden for uddannelsestiden
Af den gældende htx-bekendtgørelse §§ 30 og 31 fremgår at deltagelse i disse
aktiviteter er gratis. Dette princip er ikke medtaget i udkastet til ny bekendtgø-
relse. GL forudsætter at princippet stadig gælder og vil derfor også anbefale at
bestemmelserne genindføjes i bekendtgørelsesudkastet. I modsat fald kan æn-
dringen sende det signal at der nu er mulighed for at opkræve gebyr for delta-
gelsen.

Bemærkninger til bilag

Bilag 2  Studieområdet - htx
Identitet og formål
I beskrivelsen af studieområdets identitet og formål anvendes begrebet ”al-
men” som synonym for ”humanistisk”. GL finder at begrebet humanistisk bør
indgå i teksten således at humaniora får sin fakultære plads i lighed med na-
turvidenskab og samfundsvidenskab i beskrivelsen af studieområdets identitet
og formål.

Videnskabsteori
Studieområdet opererer fortsat med begrebet videnskabsteori. Begrebet invite-
rer efter GL’s opfattelse til en teoretisk tilgang hvor koblingen til elevens ar-
bejde bliver vanskelig. Videnskabsteori kunne erstattes af ”vidensformer” el-
ler ”videnskabelige metoder” der i højere grad lægger op til praksisnærhed og
erkendelse af hvordan viden produceres.

Bilag 4  Elevernes studieforberedende skrivekompetencer - htx
Generelt fremgår det af bestemmelserne i bilag 2 om både gennemførelsen og
evalueringen af elevens studieforberedende skrivekompetencer, at skolens le-
der egenhændigt træffer beslutning om udmøntningen af bestemmelserne.

Intentionerne bag bilag 2 om den ny skriftlighed er forligskredsens beslutning
om at styrke den faglige vejledning i forligsteksten formuleret med fokus på:
udvikling af elevernes læse- og skrivekompetencer (elevtid)…, til en styrket
evaluering med henblik på eksamenstræning og en mere præcis og fremadret-
tet tilbagemelding til eleverne om fagligt standpunkt.

Når denne målsætning skal realiseres, bør det sikres at lærerne inddrages og
får ejerskab til og ansvar for elevernes skriftlige kompetencer. Dette bør
fremgå at bestemmelserne under afsnit 2 og 3 i bilaget.

Bilag 9 Dansk A
4.2 Prøveformer
Den mundtlige prøve
GL ønsker følgende præcisering af stofområdet i den mundtlige prøve:



”Eksaminanden får ved lodtrækning en opgave med et ukendt tekstmateriale
udvalgt med fokus i enten det sproglige, det litterære eller det mediemæssige

stofområde.”

Med venlig hilsen

Gorm Leschly
Formand for GL


