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Høringssvar vedrørende bekendtgørelsesændringer som følge af 
L171 

Gymnasieskolernes Lærerforening har modtaget ændringsforslag til de 

gymnasiale uddannelsesbekendtgørelser til høring. GL kan overordnet støtte 

forslagene, der skal vejlede og støtte elever og kursister bedre i forhold til 

fag og retninger. Ændringerne kan passende følges op af et styrket lokalt og 

regionalt samarbejde mellem UU’erne og uddannelsesinstitutionerne i for-

hold til valg af ungdomsuddannelse og fag/retninger. 

 

GL opfordrer ministeriet til generelt at lade fortsættersprog B-niveau på stx 

kunne indgå som studieretningsfag i stedet for, som foreslået, at fratage 

fransk fortsættersprog B muligheden. Samtidig vil vi opfordre til, at dette 

også kommer til at gælde for hhx (§12). Løsningen vil sidestille fortsætter-

sprogene og uddannelserne samtidig med, at det styrker sprogfagene.      

 

GL tager ændringsforslagene til fagbindingerne på hhx og hf, hvor valg af 

finansiering B og samfundsfag A fremover betinger valg af matematik B, til 

efterretning. 

 

I forhold til den såkaldte præcisering af uddannelsestiden for studenterkur-

ser, hvor naturvidenskabeligt grundforløb indgår i den samlede uddannelses-

tid, forudsætter GL at dette allerede er anvendt praksis, således at ændringen 

ikke vil betyde et tab af uddannelsestid for den enkelte kursist. 

 

GL henviser herudover til de indkomne høringssvar fra de faglige forenin-

ger.  

 

Samtidig vil GL henvise til allerede afgivne høringssvar i forbindelse med 

L171:    

 GL har overordnet taget lovforslaget om matematik B og harmonise-

ring af klageadgangen til efterretning. 

 GL opfordrer ministeriet til at lave en opgørelse over, hvilke fag der 

bliver påvirket af indføjelsen af matematik B-niveau på linje med de 

naturvidenskabelige fag. 

 GL opfordrer ministeriet til at overveje, hvilke konsekvenser fjernel-

se af reglen på stx om at oprette samme antal studieretningsklasser 

som grundforløbsklasser vil have i forhold til skolernes fremtidige 

udbud af studieretninger.  
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