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GL’s svar til udkast til ”Forslag til lov om ændring af universitetsloven, 
lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, 
lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om mari-
time uddannelser og lov om åen uddannelse (Talent) 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har bedt 
om GL’s eventuelle kommentarer til ovenstående lovudkast med svarfrist se-
nest 27. januar 2014. 
 
Lovforslaget sigter på at understøtte og styrke talentindsatsen på de videregå-
ende uddannelser og falder i fire hovedinitiativer. GL’s svar koncentrerer sig 
om det fjerde initiativ: Tidlig studiestart for elever i ungdomsuddannelser. 

GL ser det som en styrke, at de gymnasiale uddannelseslove præciserer, at un-
dervisningen skal tage højde for den enkelte elevs faglige, sociale og personli-
ge forudsætninger. Det gælder naturligvis også særligt talentfulde elever, der i 
dag både har mulighed for at følge undervisning i flere fag på højniveau og i 
øvrigt deltage i særligt tilrettelagte undervisningsforløb for talenter, som de 
enkelte almene og erhvervsrettede gymnasier kan tilrettelægge, fx i samarbej-
de med videregående uddannelsesinstitutioner. 

Lovforslaget lægger op til, at dygtige gymnasie- og erhvervsskoleelever - un-
der ungdomsuddannelsen – skal have mulighed for at tage fag på de videregå-
ende uddannelser, og at de efterfølgende får merit for deres indsats ved et se-
nere optag på uddannelsen. 

Umiddelbart finder GL det vanskeligt for eleverne at forene de faglige udfor-
dringer i 3. g med at kunne følge fag i de videregående uddannelser. Målgrup-
pen for initiativet er efter vores opfattelse relativt begrænset. 

Det fremgår eksplicit af bemærkningerne til lovforslaget, at hverken den en-
kelte elev eller ungdomsuddannelsesinstitution skal afkræves deltagerbetaling 
for elevens deltagelse i undervisningen på den videregående uddannelsesinsti-
tution. 

For GL er det en afgørende forudsætning for at støtte initiativet, at hverken 
elever eller ungdomsuddannelser påføres ekstra omkostninger ved dets reali-
sering. Derfor ser vi med tilfredshed på de tydelige lovbemærkninger på dette 
punkt.  
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