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GL's høringssvar om 1) Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og pro-
cedurer ved valg af ungdomsuddannelse og 2) Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddan-
nelse og erhverv  

 

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ung-
domsuddannelse 

En central ændring i bekendtgørelsen er studievalgsportfolioen. Af beskrivelsen af studievalgsportfolioen i 
bekendtgørelsen fremgår det, at eleven skal have foretaget en systematisk refleksion over egne uddannel-
sesønsker på baggrund af selvindsigt, viden og erfaringer med de ønskede uddannelser. Elevens refleksio-
ner i studievalgsportfolien bliver dog ikke koblet med uddannelsesparathedsvurderingen (UPV). GL opfor-
drer til, at studievalgsportfolioen skal indgå som et element i UPV’en, således at elevens egne refleksioner, 
viden og erfaringer tillægges vægt i UPV'en. 

GL er enig i, at karakterer er centralt i vurderingen af elevens uddannelsesparathed, men mener, at der bør 
være tale om en helhedsvurdering af også elevens sociale og personlige kompetencer.  

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv 

Det fremgår af § 5, at målene for den kollektive vejledning - udover de betragtelige krav, der allerede fore-
ligger - nu fremover også skal omfatte "..at eleverne får større selvindsigt og indsigt i de forskellige ung-
domsuddannelser, herunder job- og karrieremuligheder, [] job, videre uddannelse og karrieremuligheder på 
kort og længere sigt samt [] at understøtte elevernes arbejde med studievalgsportfolioen".  

GL mener, at målene for den kollektive vejledning er meget omfattende og er bekymret for, at det bliver 
vanskeligt at nå målene med de resurser, der er afsat til kollektiv vejledning.  

Desuden ser GL en fare i, at fokus i for høj grad bliver rettet mod en ´mekanisk´ udfyldelse af studie-
valgsportfolioen og ikke mod den centrale refleksion og dialog, der er forudsætningen for, at portfolioen 
har den effekt, der er tiltænkt.  

Derfor er det afgørende, at der bliver udarbejdet en vejledning, der fokuserer på rammerne for arbejdet 
med portfolioen, herunder på dialog og refleksion.  

GL mener, at karrierelæring er formuleret ind i bekendtgørelsen i en balanceret form.  

GL har gentagne gange rejst behovet for, at den individuelle vejledning også tilbydes den store gruppe ele-
ver, der erklæres uddannelsesparate. Begrundelsen er, at behovet for at få kvalificeret og måske udfordret 
sit uddannelsesvalg også omfatter denne gruppe, hvilket fordrer individuel vejledning.   
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