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Fælles høringssvar til høring over forslag til Lov om forberedende grunduddannelse
Danske SOSU-skoler og Bestyrelsesforeningen for Social-og sundhedsskoler kvitterer hermed for
invitationen til at afgive høringssvar til Undervisningsministeriet i høring over forslag til Lov om
forberedende grunduddannelse.
Indledningsvist skal foreningerne beklage, at fristen for indgivelse af høringssvar i denne - og 3 supplerende
høringer - er meget kort og i øvrigt strækker sig over en ferieperiode. Dette vanskeliggør organisationernes
interne proces betydeligt.
Foreningerne har herefter følgende bemærkninger til Forslag til Lov om forberedende grunduddannelse:
Foreningerne finder det utilfredsstillende, at der i sigtet med den almene grunduddannelse ikke medtages
muligheden for at kvalificere den unge til at søge optag på/gennemføre en erhvervsfaglig
studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (eux) - evt. efter en afstigning tidligt i FGUforløbet. Det er uhensigtsmæssigt, at den almene grunduddannelse alene fokuserer på den 2-årige HF og
andre gymnasiale uddannelser under lov om de gymnasiale uddannelser (jf. § 13, stk. 2).
Foreningerne foreslår derfor, at det allerede i forslagets § 2, stk. 1 præciseres, at kvalifikationen til en
erhvervsuddannelse også omfatter kvalifikation til optagelse på et forløb, der leder til en erhvervsfaglig
studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (eux). I konsekvens heraf bør præciseringen
endvidere gennemføres i §12, stk. 1, § 13 stk. 2 samt i § 36, stk. 4.
Foreningerne er endvidere yderst betænkelige ved bestemmelsen i § 4, stk. 3, der giver mulighed for
optagelse på FGU af de elever, der alene har behov for almene fag for at imødekomme overgangskravene
til optagelse på en erhvervsuddannelses hovedforløb. Betænkeligheden skærpes yderligere af den
hjemmel, der i forslagets § 5, tillægges kommunalbestyrelsen til at udvide målgruppen til også at omfatte
elever over 25 år, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt.
Behovet for GF 2 kompetencer - uddannelsesspecifikke såvel som almene - for målgruppen over 25 år
fastlægges ved en realkompetencevurdering (RKV) udført af og på erhvervsskolen. Det vil være yderst
uhensigtsmæssigt, hvis visse elever skal henvises til anden aktør for at opnå disse almene kompetencer.
Herved skabes en væsentlig risiko for, at grundlaget for erhvervsuddannelsesinstitutionens opretholdelse af
et fleksibelt udbud af korte GF 2 tilbud til netop denne målgruppe undergraves.
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Disse tilbud er endvidere ofte tidsmæssigt placeret i umiddelbar tilknytning til lokalt fastsatte
optagelsesterminer til hovedforløbene, således at de sikrer eleven - og dermed arbejdsgiveren - et
sammenhængende uddannelsesforløb.
Foreningerne ønsker i denne forbindelse også at understrege, at den undervisning i almene fag, der tilbydes
på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2 er målrettet og tonet til det pågældende fag/fagområde.
Foreningerne anbefaler derfor, at bestemmelsen i § 4, stk. 3 helt udgår af forslaget.
I forslagets § 29 om kombinationsforløb bør det præciseres, at det er en erhvervsuddannelsesinstitution,
der forestår og er ansvarlig for afvikling af de elementer af kompetencegivende erhvervsuddannelser, der
skal indgå i et kombinationsforløb samt at disse elementer er underlagt reglerne i den relevante lovgivning
(Lov om erhvervsuddannelser, relevant uddannelsesbekendtgørelse m.v.) med henblik på at sikre optimal
godskrivning og merit.
Generelt finder foreningerne, at forslaget mangler en præcisering af forpligtelsen til aktivt at inddrage de
lokale erhvervsuddannelsesinstitutioner i samarbejdet om udvikling og afvikling af FGU. Dette gælder ikke
mindst ved tilrettelæggelsen af afstigningen fra basisniveau, når eleven har opnået kompetencer svarende
til adgangskravene på erhvervsuddannelserne.
En tilsvarende forpligtelse bør, efter foreningernes opfattelse, indgå i den konkrete tilrettelæggelse af såvel
den almene grunduddannelse og som af produktionsgrunduddannelsen med henblik på at sikre eleven, den
kortest mulige vej til optagelse på en ordinær erhvervsuddannelse - herunder på forløb, der tilbyder en
erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (eux).
Herudover har foreningerne ikke andre bemærkninger til det fremsendte forslag til Lov om forberedende
grunduddannelse.
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