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Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling  
Kontoret for Gymnasiale uddannelser, ved 
audgym@uvm.dk  

GL’s bemærkninger til forslag til en række følgelove som følge af ny gym-
nasielov 
 

GL vil gerne kvittere for, at kravene til eux merkantil og eventuelle afstigningsmuligheder strammes op. 
Dette lever i højere grad op til eux formål. Denne ændring har GL arbejdet for, jf. § 8 nummer 5. 

I flere af følgelovene er indsat en paragraf, hvoraf det fremgår, at ministeren kan uddelegere beføjelser til 
styrelsen, hvor ministeren bemyndiges til at fastsætte regler; herunder at afgørelsen ikke kan indbringes for 
ministeren. Det er væsentligt, at denne bestemmelse ikke vil komme til at svække elevernes retsikkerhed.  

§ 1 nummer 3. Det er positivt, at institutionerne forpligtes til at bidrage til at opfylde de nationale uddan-
nelses- og institutionspolitiske mål, dog skal bestemmelsen om at opfylde de nationale uddannelsespoliti-
ske mål være mere forpligtende. GL opfordrer derfor til, at også erhvervsgymnasierne kommer til at indgå i 
de forpligtende samarbejder og fordelingsudvalg, idet den beskrevne forpligtelse går ud over det enkelt-
institutionelle. Hermed vil man også sidestille alle de gymnasiale uddannelser inden for væsentlige områder 
som samarbejde, koordineringen af fag/retninger og fordeling af elever.  

Termen ”de institutionspolitiske mål” er uklar og må ikke medføre, at en bestyrelse sættes i et modsæt-
ningsforhold mellem at varetage institutionens interesse (i forhold til de lovbestemte opgaver) og det at 
blive mødt af politiske udmeldinger om ønskede institutionsstrukturer så længe disse ikke er lovbundne.  

§ 2 nummer 9. Det fremgår, at ministeren gives mulighed for at fastsætte særlige tilskudsregler i forbindel-
se med skoler med lille elevfremgang, hvis det ud fra regionale hensyn er vigtigt at bevare uddannelsen det 
pågældende sted. Denne mulighed er ikke ny, men bør ikke kun gælde for udbud på erhvervsskoler, men 
også for de øvrige institutioner, der udbyder gymnasial uddannelse.  

§ 3 nummer 10. GL har noteret sig, at ministerens myndighedskrav ift. studieadministrative systemer, udvi-
des til også at omfatte de private institutioner.  

§ 4 nummer 3. Det skal sikres, at ændringen fra fag/niveauer til uddannelsestid for eux ikke har betydning 
for krav til fag og niveauer. GL har erfaringer fra flere skoler, der tyder på, at eleverne ikke i tilstrækkeligt 
omfang opnår generel studiekompetence.  

Med venlig hilsen 

Annette Nordstrøm Hansen  
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