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GL's svar til udkast til 5 bekendtgørelser, som udstedes i medfør af 

lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddan-

nelse, beskæftigelse m.v. 
 

Undervisningsministeriet har bedt om GL's bemærkninger til nedenstående 

bekendtgørelsesudkast med svarfrist senest 18. juni 2014. 

  

 Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og er-

hverv.  

 Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdoms-

uddannelser.  

 Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsespla-

ner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse.  

 Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden ak-

tivitet. (Indeholder alene ændringer, for så vidt angår ophævelsen af 

kommunernes pligt til at stille særlige tilbud til rådighed for 15-17-

årige).  

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ungdomsuddannel-

sen for unge med særlige behov.  

 

Vejledning generelt 
GL har i høringssvaret til det samlede lovforslag om EUD udtalt sig om ram-

merne for den vejledningsindsats, der udmøntes i de 5 bekendtgørelsesudkast.  

Vi ser det som et positivt tiltag, at vurderingen af den unges uddannelsespa-

rathed fremrykkes til 8. klasse. Men det er betænkeligt, at vejledningsressour-

cerne fremover næsten udelukkende koncentreres om de skønnede ca. 20 pro-

cent i folkeskolen, der ikke erklæres uddannelsesparate i 8. klasse. Det bidra-

ger ikke til at støtte den erklærede politiske målsætning om at udfordre så-

kaldt stærke unge i deres uddannelsesvalg. 

 

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner 

og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse 

GL advarer mod bestemmelsen i § 2, der fastslår, at forældre - sammen med 

elever - der er erklæret uddannelsesparate, er ansvarlige for overholdelse af 

frister og procedurer for udarbejdelse af uddannelsesplan og ansøgning om 

optagelse på en ungdomsuddannelse. Tidligere var opgaven for denne gruppe, 

der efter Undervisningsministeriets eget skøn vil udgøre 80 procent af elever-

ne i folkeskolen, placeret i UU. GL forudser store udfordringer for elever, 

hvis forældre af forskellige grunde ikke magter at træde til og løfte opgaven. 
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Der bør derfor iværksættes særlige ministerielle tiltag i forbindelse med æn-

dringen af praksis, så uddannelsesparate unge og deres forældre ikke kommer 

i klemme. 

 

§ 10 præciserer som noget nyt, hvad det er, der skal vurderes i forhold til ele-

vernes sociale og personlige forudsætninger. Bestemmelsen oplister: Motiva-

tion, selvstændighed, ansvarlighed, mødestabilitet, valgkompetence, samar-

bejdsevne, respekt, tolerance og konflikthåndtering. Der er tale om en række 

normative begreber med vide fortolkningsmuligheder, og man kan selvfølge-

lig altid drøfte, om andre begreber skulle have været bragt i spil og nogen ta-

get ud af § 10. GL’s anke går på § 10 stk. 3., der fastslår, at der i vurderingen 

af elevens personlige og sociale forudsætninger efter begrebslisten skal ske en 

afvejning af, om der stiles mod en gymnasial ungdomsuddannelse eller en er-

hvervsuddannelse. 

 

Det fremgår ikke, hvad der menes med afvejning, og det fremgår heller ikke, 

om der er dele af begrebslisten, der vægter tungere, hvis eleven ønsker den 

ene uddannelse frem for den anden. Efter GL’s opfattelse er den samlede be-

grebsliste gældende med samme vægt og gyldighed for både erhvervsuddan-

nelser og gymnasiale uddannelser. Vi frygter derfor, at den brede fortolk-

ningsramme - i kombination med meget uklare bestemmelser om afvejning i 

brugen af begrebslisten afhængig af valg af enten erhvervsuddannelse eller 

gymnasial uddannelse - rummer en række uhensigtsmæssige farer og usikker-

hedsmomenter. GL frygter fx, at bestemmelsen i § 10 stk. 3 kan bruges unø-

digt og vilkårligt til at stille skærpede krav i fortolkningen af de normative 

begreber over for elever, der vurderes på deres personlige og sociale forud-

sætninger ved valg af gymnasial uddannelse. 

 

Derfor anbefaler GL, at bestemmelsen i § 10 stk. 3 bortfalder. 

 

§ 15 stk. 2 slår fast, at UU foretager en fornyet vurdering af elever, der er er-

klæret uddannelsesparate, hvis elevernes faglige niveau er faldet. For de gym-

nasiale uddannelser foretages en konkret vurdering, hvis niveauet er faldet i 

forhold til niveauet i 8. klasse. 

 

Bestemmelsen er efter GL’s opfattelse unødig uklar. Hvor stort et fald taler vi 

om i bestemmelsen, før der foretages fornyet vurdering, som evt. fører til en 

ændret vurdering fra uddannelsesparat til ikke uddannelsesparat til gymnasial 

uddannelse? Her er der brug for præciserende bemærkninger. 

 

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv 

I § 5 fremgår, at alle elever i 7.-9. og 10. klasse skal udfordres i deres valg af 

uddannelse og job ved kollektiv vejledning. Det fremgår, at en række aktivite-

ter skal bidrage til opgaveløsningen. GL vurderer, at aktiviteterne umiddelbart 

retter sig mod orienterings- og informationsaktiviteter. Det er i sig selv vig-

tigt, men ikke tilstrækkeligt. Hovedparten af elever skal fremover udfordres i 

deres valg ved kollektiv vejledning, derfor skal der i udmøntningen bl.a. indgå 

deltager- og refleksionsorienteret praksis.  
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 Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsud-

dannelserne 

GL er opmærksom på, at det i EUD-lovforslaget er præciseret, at der indføres 

obligatoriske introduktionskurser i 8. klasse i form af vejlednings- og under-

visningsforløb. Kurserne skal obligatorisk omfatte introduktion til en er-

hvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse, men altså ikke en 

almen gymnasial uddannelse.  

 

Disse lovgivningsmæssige bestemmelser indgår i bekendtgørelsesudkastet, 

men det afholder ikke GL fra at understrege, at det ikke fremmer søgningen til 

erhvervsuddannelserne at foretage denne forskelsbehandling i de obligatoriske 

introduktionskurser. Det gør derimod bestræbelser på at gøre erhvervsuddan-

nelserne mere attraktive. 

 

Med venlig hilsen 

Annette Nordstrøm Hansen  

Formand for GL  


