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GL’s høringssvar til 5 bekendtgørelsesudkast om vejledning

GL har modtaget 5 udkast til bekendtgørelser, der skal udmønte og præcisere
bestemmelserne i det netop vedtagne ”Forslag til lov om ændring af lov om
vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love” (L 194).

Generelt beklager GL, at der mangler en bekendtgørelse om arbejdet med at
fastholde elever i uddannelse. En sådan bekendtgørelse er nødvendig, for at
ungdomsuddannelserne kan udføre den nye fastholdelsesindsats, som loven
lægger afgørende vægt på, men hvis indhold den ikke præciserer. Derfor for-
venter GL, at undervisningsministeriet udsteder en bekendtgørelse, der uddy-
ber indholdet i fastholdelsesarbejdet til gavn for skolernes indsats og ikke
mindst til gavn for de elever, indsatsen retter sig mod.  Alternativt forudsætter
GL, at undervisningsministeriet uddyber bestemmelserne i ét af de fremsendte
bekendtgørelsesudkast.

At det er vigtigt med en bekendtgørelse om fastholdelse understreges yderli-
gere af, at loven bryder markant med den hidtil førte politik, hvor ungdoms-
uddannelserne ved lov er pålagt at skulle tilbyde eleverne gennemførelsesvej-
ledning. Indholdet i denne indsats er nærmere præciseret i en særlig bekendt-
gørelse om gennemførelsesvejledning (gennemførelsesbekendtgørelsen).

Når den nye lov ophæver kravet om gennemførelsesvejledning – og dermed
gennemførelsesbekendtgørelsen - og i stedet indfører helt nye bestemmelser
om at fastholde elever i uddannelse, forudsætter øvelsen, at indholdet i denne
nye fastholdelsesindsats præciseres i en bekendtgørelse. Alt andet bryder fun-
damentalt med sædvanlig juridisk praksis ved udmøntningen af nye – og mar-
kant ændrede - lovbestemmelser.

Nedenfor følger GL’s bemærkninger til de enkelte bekendtgørelsesudkast. GL
har valgt at koncentrere kommentarerne om to udkast:

”Bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og
erhverv og om vejledning som led i fastholdelse af elever, kursister og
studerende i uddannelse”
Det fremgår af bekendtgørelsen, at Studievalg skal samarbejde med uddannel-
sesinstitutionerne om vejledning af elever, kursister og studerende, som er

mailto:Simon.Kjoelby.Larsen@uvm.dk


2
6071-1, 125.544, LP

tilmeldt ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Studievalg skal
stå for vejledningen af eleverne, men uddannelsesinstitutionerne forpligtes til
at henvise elever til Studievalg, så eleverne kan få udvidet vejledning, når de
har behov for det. Samtidig fremgår det, at Studievalg og uddannelsesinstitu-
tionerne skal samarbejde om vejledningen af elever med behov for udvidet
vejledning.

Bestemmelserne sender efter GL’s vurdering et tydeligt signal til skolerne om,
at de fortsat skal have et vejledningsberedskab, der gør det muligt at finde
frem til elever med udvidet behov for vejledning. Desuden signalerer be-
stemmelserne, at skolerne fortsat skal kunne tilbyde konkret vejledning i sam-
arbejde med Studievalg. Ingen af signalerne underbygges dog yderligere i be-
kendtgørelsen og efterlader derfor et uklart indtryk af, hvordan skolerne kan
opfylde forpligtelserne og indgå i samarbejdet med Studievalg.

Denne uklarhed får yderligere næring af bestemmelserne (§ 10) om, at Stu-
dievalgs vejledning skal tilrettelægges i samarbejde med skolernes fastholdel-
sesarbejde i en sammenhængende indsats. Men intet sted definerer bekendtgø-
relsen indholdet i skolernes fastholdelsesarbejde.

I § 12 er det en styrke, at de gældende uddannelseskrav til vejledere er opret-
holdt. Men det er unægtelig uklart, hvornår og hvordan uddannelseskravet
kommer i spil. Bekendtgørelsen formulerer, at hvis der i institutionens fast-
holdelsesarbejde indgår uddannelses- og erhvervsvejledning, skal denne op-
gave varetages af uddannede vejledere. Men bekendtgørelsen definerer hver-
ken ”fastholdelsesarbejde” eller ”uddannelses- og erhvervsvejledning som del
af fastholdelsesarbejdet”. Hvad der skal forstås ved begreberne overlades til
lokal fortolkning og åbner for vilkårlighed i arbejdet.

Efter GL’s opfattelse er det paradoksalt, at indholdet i to så centrale begreber
(og opgaver) i lov og bekendtgørelse forbliver diffust samtidig med, at der
stilles myndighedskrav om, at vejlederne – der skal varetage de udefinerede
opgaver - skal have en professionel uddannelsesbaggrund. Det sidste er natur-
ligvis en styrke, men uddannelseskravet svæver i luften, når det ikke relateres
til en afklaring af indholdet i de opgaver, som de professionelt uddannede vej-
ledere skal udføre. Om der konkret er tale om vejledningsopgaver, er op til
den enkelte skole at afgøre. Hverken lov eller bekendtgørelse kan hjælpe i
dette spørgsmål.

I § 12 Stk.4 slår bekendtgørelsen fast, at uddannelsesinstitutionen skal have en
plan for, hvornår institutionens vejledere kan leve op til uddannelseskravene
til vejledere. GL er tilfreds med, at der skal udarbejdes en plan for uddannel-
sesindsatsen, men går ud fra, at det er en fejl, at der ikke er sat tidsfrister for,
hvornår planen skal foreligge og uddannelsesindsatsen være gennemført.
Uden disse tidsfrister svækkes intentionen i bestemmelsen.

”Bekendtgørelse om vejledning om valg af uddannelse og erhverv”
Det fremgår af bekendtgørelsen, at Ungdommens Uddannelsesvejledning og
skolen skal tilbyde elever – som risikerer ikke at påbegynde eller gennemføre
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en ungdomsuddannelse – personlig støtte gennem særlige vejlednings- og un-
dervisningsforløb ved overgangen til ungdomsuddannelse.  Dette initiativ er
fornuftigt, men også her savner GL en præcisering af forventningerne til sko-
lernes indsats. Signalet er, at skolerne fortsat skal kunne tilbyde vejledning
uagtet, at der ikke i loven eller bekendtgørelsen i øvrigt formuleres eksplicitte
krav til skolernes vejledningsindsats, som definitorisk blev afskaffet med ved-
tagelsen af loven.

Opsamling
Samlet set indeholder bekendtgørelserne en række uklare bemærkninger om
fastholdelsesarbejdet, vejledning som del af fastholdelsesarbejdet, samarbejde
om vejledningsopgaver mellem skolerne og UU og Studievalg. Disse forhold
bør tydeliggøres i bekendtgørelserne. GL opfordrer således til:

 At undervisningsministeriet udarbejder en særlig bekendtgørelse om
fastholdelse

 Alternativt, at undervisningsministeriet uddyber indholdet i fastholdel-
sesarbejdet i ”Udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af vi-
deregående uddannelse og erhverv og om vejledning som led i fast-
holdelse af elever, kursister og studerende i uddannelse”

 At undervisningsministeriet præciserer, hvad der ligger i begrebet
”uddannelses- og erhvervsvejledning som del af arbejdet med at fast-
holde elever i uddannelse”

 At undervisningsministeriet præciserer indholdet i skolernes forplig-
telser i samarbejdet om vejledning af elever med UU og Studievalg

 At undervisningsministeriet præciserer tidshorisonten for, hvornår alle
uddannelsesinstitutionernes vejledere skal leve op til uddannelseskra-
vene til vejledere.

Med venlig hilsen

Gorm Leschly

http://www.gl.org/

