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GL's svar til høring over udkast til eux-rammebekendtgørelse 

Undervisningsministeriet har bedt om GL's bemærkninger til udkast til eux-rammebekendtgørelse med 

svarfrist senest 17. november kl. 12.00. 

Eux merkantil 

I høringssvaret til lovforslaget støttede GL udbuddet af eux merkantil, men vi forudsatte, at udbuddet ”hvi-

ler på kvalitet og på en tydelig profiladskillelse i forhold til det merkantile gymnasiale udbud i hhx”. Desvær-

re må vi konstatere, at bekendtgørelsesudkastet ikke imødekommer GL. 

Udkastet præciserer ikke, hvordan en femte gymnasial uddannelse – eux merkantil med afstigning efter 2 

år – i profil adskiller sig fra hhx. Undervisningen på gymnasialt niveau afsluttes i et særskilt og afrundet for-

løb, der giver eleven et studiekompetencegivende eux-bevis. Beviset giver eleverne mulighed for at læse 

videre på samme vilkår som de fire eksisterende gymnasieuddannelser, herunder adgang til de gymnasiale 

suppleringskurser. Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvad der nærmere adskiller det toårige merkantile 

eux-udbud fra det treårige udbud af hhx. Profilerne ligner hinanden i de to uddannelser, men det faglige ni-

veau er forskelligt. Utydeligheden inviterer til et unødigt uddannelsespolitisk overlap. 

Konkret er det nærliggende spørgsmål, hvorfor man som ung efter 9. klasse skal vælge en treårig hhx, når 

man på to år kan tage en eux-merkantil, der giver samme muligheder for at læse videre? Og er det intenti-

onen med eux merkantil, at handelsskolerne markedsfører mulighederne for det afrundede toårige gymna-

siale eux-udbud offensivt over for kommende elever? 

Sammenholder vi fx med det toårige hf, er hf kortere end de treårige gymnasiale uddannelser, blandt andet 
fordi eleverne først optages på hf efter 10. klasse og ofte har opnået yderligere kompetencer via erhvervs-
erfaring, inden de går i gang med hf. I toårig eux-merkantil kan elever optages direkte efter 9. klasse. 
 
GL anbefaler og forudsætter, at den endelig bekendtgørelse tydeligt præciserer forskellene mellem det to-
årige merkantile eux-udbud og det treårige hhx-udbud. 

Kvalitet i udbuddet 

GL hæfter sig i øvrigt ved, at de 5 eux-modeller opererer med forskellige timetal for at nå det gymnasiale 
niveau i samme fag i det studiekompetencegivende forløb/hovedforløbet. Fx er der afsat 175 timer for at 
nå Dansk A i model A, B og C i teknisk eux, mens model D kun har afsat 155 timer for at nå Dansk A. På 
samme måde er der mindre timeforskelle i modellerne for Engelsk B, Matematik B, Fysik B og Kemi B. 
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I bekendtgørelsesudkastet er det ikke muligt at finde nærmere begrundelser for de forskellige timetildelin-
ger. Det fremgår heller ikke, hvilke eud-uddannelser der tænkes indplaceret i de enkelte modeller. GL for-
udsætter, at timereduktionerne beror på kvalitative og analytiske undersøgelser af, hvad eleverne har med 
sig fagligt fra de enkelte eud-grundforløb og øvrige faglige elementer i erhvervsuddannelserne, der kvalita-
tivt berettiger til fastsættelsen af de konkrete timer for at nå et bestemt fagligt gymnasialt niveau. 
 
GL anbefaler, at afkortningerne i tildelte timer til de enkelte gymnasiale fagniveauer evalueres i 2016 for at 
vurdere, om eleverne opnår de nødvendige kompetencer i fagene indenfor den afsatte timeramme i mo-
dellerne.         
 
Endelig noterer GL sig, at de nærmere bestemmelser om undervisningskompetence i eux præciseres i en 
kommende ændring af pædagogikumbekendtgørelsen. GL skal i øvrigt henvise til bemærkningerne om læ-
rerkompetencer i vores høringssvar til eud-reformen. 
 
 
Med venlig hilsen 

Annette Nordstrøm Hansen  
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