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GL’s svar til ”Høring over udkast til bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser 
på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) og forskellige andre be-
kendtgørelser”. 
 
Uddannelses- og Forskningsministeriet har bedt om GL’s kommentarer til ovenstående bekendtgørelsesud-
kast med svarfrist senest 3. februar 2015 kl. 12.00. 

GL har tidligere udtalt sig om lovforslaget om talentudvikling, som udgør grundlaget for bekendtgørelses-
udkastet. GL bemærkede bl.a., at det umiddelbart forekommer vanskeligt for eleverne at forene de faglige 
udfordringer i 3. g med at kunne følge fag i de videregående uddannelser. Målgruppen af gymnasieelever til 
talentinitiativer på de videregående uddannelser er derfor efter vores opfattelse relativt begrænset. 

Vi konstaterede desuden med tilfredshed, at hverken den enkelte elev eller ungdomsuddannelsesinstituti-
on kan afkræves deltagerbetaling for elevens deltagelse i undervisningen på den videregående uddannel-
sesinstitution. Dette grundprincip er stadfæstet i loven og præciseret i bekendtgørelsesudkastet. 

Det fremgår af talentbekendtgørelsen, at de enkelte videregående uddannelser selv fastsætter regler om 
talentinitiativer inden for bekendtgørelsens rammer. Desuden præciseres det i § 10 Stk. 4, at eleven skal 
være på sidste år af sin ungdomsuddannelse, og at ungdomsuddannelsen i øvrigt skal være adgangsgivende 
til den pågældende videregående uddannelse. Endelig slår udkastet fast, at den videregående uddannelses-
institution kan forudsætte, at eleven har opnået B-niveau i relevante fag i ungdomsuddannelsen. 

GL bemærker, at udkastet lægger op til, at talentinitiativerne skal udmøntes i samarbejde med de relevante 
ungdomsuddannelsesinstitutioner. Det er positivt, og i dette samarbejde bør der være en tydelig dialog om 
reglerne for den enkelte videregående uddannelses talentinitiativer, herunder hvilke relevante fag på B-
niveau, den videregående uddannelse evt. kræver, for at eleven kan påbegynde et talentinitiativ. Det skulle 
nødigt være sådan, at en oplagt talentfuld elev bremses af at mangle et fag på B-niveau, som vedkommen-
de ikke har valgt i sin studieretning, og som muligvis heller ikke kræves for at blive optaget på den pågæl-
dende videregående uddannelse.    

Med venlig hilsen 
Annette Nordstrøm Hansen, 
formand for GL    
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