
d. 1. marts 2010

GL’s svar til Høring over udkast til bekendtgørelse om ud-
dannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet har bedt om GL’s bemærkninger til udkast til uddannel-
sesbekendtgørelserne for stx, hf, hhx og htx med svarfrist 1. marts 2010 kl.12.00.

GL’s bemærkninger i dette høringssvar forholder sig alene til nye ændringsforslag
i bekendtgørelsesudkastet. For øvrige bemærkninger til bekendtgørelsen henviser
GL til tidligere fremsendte høringssvar.

Generelt kvitterer GL for at bekendtgørelsen afspejler lydhørhed over for den
dialog Undervisningsministeriet har ført med sektoren om de forestående ændrin-
ger af bekendtgørelsen.

Afslutningsvis skal GL anbefale at der foretages en samlet evaluering af reform-
justeringerne for hver af de gymnasiale uddannelser efter første samlede gennem-
løb.

Bemærkninger til hovedbekendtgørelsen

Kapitel 3

Blandede studieretninger
Det fremgår af § 31 Stk. 6 at ”Undervisningsministeriet kan for små skoler efter
ansøgning dispensere for reglerne om oprettelse af blandede studieretninger”.

GL finder ikke at dispensationsmuligheden skal indgå i bekendtgørelsen. Regler-
ne for blandede studieretninger er allerede lempet i udkastets stk. 3, 4 og 5. Sam-
tidig er der med bekendtgørelsesudkastet ikke fastsat grænser for hvor mange
studieretninger der må oprettes på den enkelte skole. Endvidere er der i kapitel 17
en generel bestemmelse om ”Fravigelser fra bekendtgørelsens regler”.

Aktiviteter uden for uddannelsestiden
I den gældende stx-bekendtgørelse §§ 42 og 43 står at deltagelse i de beskrevne
aktiviteter er gratis. Dette princip er ikke medtaget i udkastet til ny bekendtgørelse
(§§ 43 og 44 Stk. 2). GL antager at princippet stadig gælder, og vil derfor også
anbefale at bestemmelserne genindføjes i bekendtgørelsesudkastet. I modsat fald
kan ændringen sende det signal at det nu er muligt at opkræve gebyr for deltagel-
sen.

Bemærkninger til bilag

Bilag 4 Elevernes studieforberedende skrivekompetencer – stx
Generelt fremgår det af bestemmelserne i bilag 4 om både gennemførelsen og
evalueringen af elevens studieforberedende skrivekompetencer at skolens leder
egenhændigt træffer beslutning om udmøntningen af bestemmelserne.



Intentionerne bag bilag 4 om den ny skriftlighed er forligskredsens beslutning om
at styrke den faglige vejledning i forligsteksten formuleret med fokus på: udvik-
ling af elevernes læse- og skrivekompetencer (elevtid)…, til en styrket evaluering
med henblik på eksamenstræning og en mere præcis og fremadrettet tilbagemel-
ding til eleverne om fagligt standpunkt.

Når denne målsætning skal realiseres, bør det sikres at lærerne inddrages og får
ejerskab til og ansvar for elevernes skriftlige kompetencer. Dette bør fremgå af
bestemmelserne under afsnit 2 og 3 i bilaget.

Med venlig hilsen

Gorm Leschly



d. 1. marts 2010

GL’s svar til Høring over udkast til bekendtgørelse om ud-
dannelsen til toårigt hf (hf-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet har bedt om GL’s bemærkninger til udkast til uddannel-
sesbekendtgørelserne for stx, hf, hhx og htx med svarfrist 1. marts 2010 kl.12.00.

GL’s bemærkninger i dette høringssvar forholder sig alene til nye ændringsforslag
i bekendtgørelsesudkastet. For øvrige bemærkninger til bekendtgørelsen henviser
GL til tidligere fremsendte høringssvar.

Generelt kvitterer GL for at bekendtgørelsen afspejler lydhørhed over for den
dialog Undervisningsministeriet har ført med sektoren om de forestående ændrin-
ger af bekendtgørelsen.

Afslutningsvis skal GL anbefale at der foretages en samlet evaluering af reform-
justeringerne for hver af de gymnasiale uddannelser efter første samlede gennem-
løb.

Bemærkninger til hovedbekendtgørelserne

Vedr. Aktiviteter uden for uddannelsestiden.
I den gældende bekendtgørelse for toårigt hf, §§ 23 og 24 står at deltagelse i de
beskrevne aktiviteter uden for uddannelsestiden er gratis. Dette princip er ikke
medtaget i udkastet til nye hf-bekendtgørelser. GL går ud fra, at princippet stadig
gælder og vil anbefale, at de slettede sætninger genindføjes i bekendtgørelserne.

Bemærkninger til bilag

Vedr. bilag 4 Kursisternes studieforberedende skrivekompetencer –

Generelt fremgår det af bestemmelserne i bilag 4 om både gennemførelsen og
evalueringen af elevens studieforberedende skrivekompetencer at skolens leder
egenhændigt træffer beslutning om udmøntningen af bestemmelserne.

Intentionerne bag bilag 4 om den ny skriftlighed er forligskredsens beslutning om
at styrke den faglige vejledning i forligsteksten formuleret med fokus på: udvik-
ling af elevernes læse- og skrivekompetencer (elevtid) – herunder til en historie-
opgave på hf, til en styrket evaluering med henblik på eksamenstræning og en
mere præcis og fremadrettet tilbagemelding til eleverne om fagligt standpunkt.

Når denne målsætning skal realiseres, bør det sikres at lærerne inddrages og får
ejerskab til og ansvar for elevernes skriftlige kompetencer. Dette bør fremgå af
bestemmelserne under afsnit 2 og 3 i bilaget.

Med venlig hilsen

Gorm Leschly



d. 1. marts 2010

GL’s svar til Høring over udkast til bekendtgørelse om hf-
uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for
voksne (hf-enkeltfagbekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet har bedt om GL’s eventuelle bemærkninger til udkast til
disse bekendtgørelser med svarfrist 1. marts kl.12.00.

Generelt kvitterer GL for, at bekendtgørelsen afspejler en lydhørhed over for den
dialog, undervisningsministeriet har ført med sektoren om de forestående ændrin-
ger af bekendtgørelsen.

Bemærkninger til hovedbekendtgørelsen

Vedr. § 10, eksamensprojekt.
GL havde anbefalet at eksamensprojektet også blev afskaffet på enkeltfags-hf,
ved at der blev indført et krav om flere fag i den større skriftlige opgave såfremt
kursisterne som enkeltfag havde gennemført de fag, der på to-årigt hf indgår i de
to faggrupper,. GL har stadig en opfattelse af, at såfremt en kursist har gennemført
en af faggrupperne, bør der ikke være et obligatorisk tilbud om et eksamenspro-
jekt, og anbefaler, at denne undtagelse indskrives i bekendtgørelsen. I modsat fald
vil en enkeltfagskursist, der gennemfører faggruppen i kultur- og samfundsfag
både gennemføre den ny eksamen dér og skulle have tilbud om et eksamenspro-
jekt. GL vil ligeledes forslå at kravene til hvilke eksminer, der indgår i en fuld hf
taget som enkeltfag, indskrives i bekendtgørelsen.

De midler, der måtte blive frigjort ved en sådan delvis afskaffelse af eksamens-
projektet ville mere fornuftig kunne anvendes til en særlig indsats for kursister
med særlige behov analogt med bestemmelsen i bekendtgørelsen for toårigt hf §
23, stk. 3.

Vedr. Aktiviteter uden for uddannelsestiden.
I den gældende bekendtgørelse for hf-enkeltfag, §§ 15 og 16, står at deltagelse i
de beskrevne aktiviteter uden for uddannelsestiden er vederlagsfri. Dette princip
er ikke medtaget i udkastet til nye hf-bekendtgørelser. GL går ud fra, at princippet
stadig gælder og vil anbefale, at de slettede sætninger genindføjes i bekendtgørel-
serne.

Bemærkninger til bilag

Vedr. bilag 4 Kursisternes studieforberedende skrivekompetencer

Generelt fremgår det af bestemmelserne i bilag 4 om både gennemførelsen og
evalueringen af elevens studieforberedende skrivekompetencer at skolens leder
egenhændigt træffer beslutning om udmøntningen af bestemmelserne.



Intentionerne bag bilag 4 om den ny skriftlighed er forligskredsens beslutning om
at styrke den faglige vejledning i forligsteksten formuleret med fokus på: udvik-
ling af elevernes læse- og skrivekompetencer (elevtid) – herunder til en historie-
opgave på hf, til en styrket evaluering med henblik på eksamenstræning og en
mere præcis og fremadrettet tilbagemelding til eleverne om fagligt standpunkt.

Når denne målsætning skal realiseres, bør det sikres at lærerne inddrages og får
ejerskab til og ansvar for elevernes skriftlige kompetencer. Dette bør fremgå af
bestemmelserne under afsnit 2 og 3 i bilaget.

I bilaget pkt. 2.2 nævnes den nyindførte opgave i historie. GL vil anbefale, at den
også nævnes i uddannelsesbekendtgørelsens § 46, så det sikres at der allokeres
vejledningstid til opgaven.

Med venlig hilsen

Gorm Leschly



d. 1. marts 2010

GL’s svar til Høring over udkast til bekendtgørelse om ud-
dannelsen til højere handelseksamen (hhx-
bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet har bedt om GL’s bemærkninger til udkast til uddannel-
sesbekendtgørelserne for stx, hf, hhx og htx med svarfrist 1. marts 2010 kl.12.00.

GL’s bemærkninger i dette høringssvar forholder sig alene til nye ændringsforslag
i bekendtgørelsesudkastet. For øvrige bemærkninger til bekendtgørelsen henviser
GL til tidligere fremsendte høringssvar.

Generelt kvitterer GL for at bekendtgørelsen afspejler lydhørhed over for den
dialog Undervisningsministeriet har ført med sektoren om de forestående ændrin-
ger af bekendtgørelsen.

Afslutningsvis skal GL anbefale at der foretages en samlet evaluering af reform-
justeringerne for hver af de gymnasiale uddannelser efter første samlede gennem-
løb.

Bemærkninger til hovedbekendtgørelsen

Kapitel 3

Blandede studieretninger

Det fremgår af § 24 Stk. 3, at ”Undervisningsministeriet kan for små skoler efter
ansøgning dispensere for reglerne om oprettelse af blandede studieretninger”.

GL finder ikke, at dispensationsmuligheden skal indgå i bekendtgørelsen. Regler-
ne for blandede studieretninger er allerede lempet i udkastets Stk. 2, hvorfor der
ikke er behov for yderligere lempelser i Stk. 3. for små skoler.

Af den gældende hhx-bekendtgørelse §§ 34 og 35 fremgår, at deltagelse i frivillig
undervisning og studiekredse er gratis. Dette princip er ikke medtaget i udkastet
til ny bekendtgørelse. GL forudsætter, at princippet stadig gælder og vil derfor
også anbefale, at bestemmelserne genindføjes i bekendtgørelsesudkastet. I modsat
fald kan ændringen sende det signal, at der nu er mulighed for at opkræve gebyr
for deltagelsen.

Bemærkninger til bilag

Bilag 2  Studieområdet - hhx

Del 3 (Det internationale område)



Af beskrivelsen af det internationale område (afsnit 2) fremgår, at:
”I det internationale område arbejdes med analyser og vurderinger af udviklingen
i menneskesyn, værdigrundlag og samfundsøkonomiske forhold. Dette belyses i
et internationalt perspektiv under anvendelse af relevant kultur-, historisk og sam-
fundsfaglig teori og metode især fra fagene dansk, samtidshistorie, international
økonomi og fremmedsprog.”

GL finder, at formuleringen er upræcis og mangler direkte forbindelse til – og
sammenhæng med - arbejdet i del 1 og 2. Begreberne ”menneskesyn” og ”værdi-
grundlag” bør udgå og erstattes af den terminologi, der i øvrigt anvendes i studie-
området.

GL foreslår følgende formulering af afsnit 2 i Del 3 (Det internationale område):

”I det internationale område arbejdes med analyser og vurderinger af udviklingen
af kulturelle problemstillinger og samfundsmæssige/samfundsøkonomiske for-
hold. Dette belyses i et internationalt perspektiv under anvendelse af relevant kul-
tur-, historisk og samfundsfaglig teori og metode især fra fagene dansk, samtids-
historie, international økonomi og fremmedsprog.”

Bilag 4  Elevernes studieforberedende skrivekompetencer – hhx

Generelt fremgår det af bestemmelserne i bilag 4 om både gennemførelsen og
evalueringen af elevens studieforberedende skrivekompetencer at skolens leder
egenhændigt træffer beslutning om udmøntningen af bestemmelserne.

Intentionerne bag bilag 4 om den ny skriftlighed er forligskredsens beslutning om
at styrke den faglige vejledning i forligsteksten formuleret med fokus på: udvik-
ling af elevernes læse- og skrivekompetencer (elevtid)…, til en styrket evaluering
med henblik på eksamenstræning og en mere præcis og fremadrettet tilbagemel-
ding til eleverne om fagligt standpunkt.

Når denne målsætning skal realiseres, bør det sikres at lærerne inddrages og får
ejerskab til og ansvar for elevernes skriftlige kompetencer. Dette bør fremgå af
bestemmelserne under afsnit 2 og 3 i bilaget.

Med venlig hilsen

Gorm Leschly



d. 1. marts 2010

GL’s svar til Høring over udkast til bekendtgørelse om ud-
dannelsen til højere teknisk eksamen (htx-
bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet har bedt om GL’s bemærkninger til udkast til uddannel-
sesbekendtgørelserne for stx, hf, hhx og htx med svarfrist 1. marts 2010 kl.12.00.

GL’s bemærkninger i dette høringssvar forholder sig alene til nye ændringsforslag
i bekendtgørelsesudkastet. For øvrige bemærkninger til bekendtgørelsen henviser
GL til tidligere fremsendte høringssvar.

Generelt kvitterer GL for at bekendtgørelsen afspejler lydhørhed over for den
dialog Undervisningsministeriet har ført med sektoren om de forestående ændrin-
ger af bekendtgørelsen.

Afslutningsvis skal GL anbefale at der foretages en samlet evaluering af reform-
justeringerne for hver af de gymnasiale uddannelser efter første samlede gennem-
løb.

Bemærkninger til hovedbekendtgørelsen

Kapitel 3

Blandede studieretninger
Det fremgår af § 21 Stk. 3 at ”Undervisningsministeriet kan for små skoler efter
ansøgning dispensere for reglerne om oprettelse af blandede studieretninger”.

GL finder ikke at dispensationsmuligheden skal indgå i bekendtgørelsen. Regler-
ne for blandede studieretninger er allerede lempet i udkastets Stk. 2. Samtidig er
der ikke fastsat grænser for hvor mange studieretninger der må oprettes på den
enkelte skole. Endvidere er der i kapitel 16 en generel bestemmelse om ”Fravigel-
ser fra bekendtgørelsens regler”.

Aktiviteter uden for uddannelsestiden
Af den gældende htx-bekendtgørelse §§ 30 og 31 fremgår at deltagelse i disse
aktiviteter er gratis. Dette princip er ikke medtaget i udkastet til ny bekendtgørel-
se. GL forudsætter at princippet stadig gælder, og vil derfor også anbefale at be-
stemmelserne genindføjes i bekendtgørelsesudkastet. I modsat fald kan ændringen
sende det signal at der nu er mulighed for at opkræve gebyr for deltagelsen.

Bemærkninger til bilag

Bilag 2  Studieområdet - htx
Identitet og formål
I beskrivelsen af studieområdets identitet og formål anvendes begrebet ”almen”
som synonym for ”humanistisk”. GL finder at begrebet humanistisk bør indgå i



teksten således at humaniora får sin fakultære plads i lighed med naturvidenskab
og samfundsvidenskab i beskrivelsen af studieområdets identitet og formål.

Videnskabsteori
Studieområdet opererer fortsat med begrebet videnskabsteori. Begrebet inviterer
efter GL’s opfattelse til en teoretisk tilgang hvor koblingen til elevens arbejde
bliver vanskelig. Videnskabsteori kunne erstattes af ”vidensformer” eller ”viden-
skabelige metoder” der i højere grad lægger op til praksisnærhed og erkendelse af
hvordan viden produceres.

Bilag 4  Elevernes studieforberedende skrivekompetencer – htx
Generelt fremgår det af bestemmelserne i bilag 2 om både gennemførelsen og
evalueringen af elevens studieforberedende skrivekompetencer at skolens leder
egenhændigt træffer beslutning om udmøntningen af bestemmelserne.

Intentionerne bag bilag 2 om den ny skriftlighed er forligskredsens beslutning om
at styrke den faglige vejledning i forligsteksten formuleret med fokus på: udvik-
ling af elevernes læse- og skrivekompetencer (elevtid)…, til en styrket evaluering
med henblik på eksamenstræning og en mere præcis og fremadrettet tilbagemel-
ding til eleverne om fagligt standpunkt.

Når denne målsætning skal realiseres, bør det sikres at lærerne inddrages og får
ejerskab til og ansvar for elevernes skriftlige kompetencer. Dette bør fremgå at
bestemmelserne under afsnit 2 og 3 i bilaget.

Bilag 9 Dansk A
4.2 Prøveformer
Den mundtlige prøve
GL ønsker følgende præcisering af stofområdet i den mundtlige prøve:

”Eksaminanden får ved lodtrækning en opgave med et ukendt tekstmateriale ud-
valgt med fokus i enten det sproglige, det litterære eller det mediemæssige stof-
område.”

Med venlig hilsen

Gorm Leschly
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