Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

København den 28. januar 2019

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser,
lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til
uddannelse, beskæftigelse m.v. samt forskellige andre love (styrkede erhvervsuddannelser,
mere praksisfaglighed i folkeskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)

Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler, B-SOSU, kvitterer hermed for invitationen til at afgive
høringssvar til Undervisningsministeriet i høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om
Erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til
uddannelse, beskæftigelse m.v. samt forskellige andre love (styrkede erhvervsuddannelser, mere
praksisfaglighed i folkeskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)
Foreningen ønsker indledningsvist at udtrykke sin udelte tilfredshed med både lovforslagets overordnede
indhold og det faktum, at forslaget allerede nu er i høring. Vi havde dog gerne set, at den tidsramme, der er
afsat til høringen, havde været mere længere. Vi har herefter følgende bemærkninger til fremsendte udkast
til lovforslag:
Foreningen finder, at forslaget til ændring af § 1, stk. 1 er for snævert. Dannelsen i erhvervsuddannelserne
er et delt ansvar, hvor både skole og arbejdsgiver/praktikvirksomhed har et ansvar. Vi anser det for
afgørende, at der i skoleperioden kan og skal fokuseres på udviklingen af elevens evne til selvstændig kritisk
stillingtagen. Det er en forudsætning for at møde andre med respekt og værdighed og dermed også for
selv at blive mødt sådan. Dette anser vi for at være en helt grundlæggende præmis for kvaliteten i det nære
sundhedsvæsen. Den evne skal derfor både udvikles og udfordres i uddannelsens løb.
For så vidt angår de øvrige forslag i § 1 om ændring i lov om erhvervsuddannelser med henblik på at skabe
udvidet adgang til GF1, etablering af et GF+-forløb og om skolernes adgang til at udbyde adgangskurser for
voksne, bifalder foreningen alle tre elementer.
Til forslaget § 1, Nr. 22, der udstrækker vejledning og bistand til at indgå uddannelsesaftale eller opnå
praktikpladstilsagn til at omfatte elever på 9. og 10. klassetrin tilmeldt en erhvervsuddannelse, skal
foreningen udtrykke umiddelbar tilslutning til forslaget. Vi understreger dog, at det er en forudsætning, at
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social- og sundhedsskolerne ligestilles med de øvrige erhvervsuddannelser for så vidt angår fordelingen af
midlerne til det praktikpladsopsøgende arbejde.
For så vidt angår de øvrige forslag i § 1 henviser foreningen til de specifikke bemærkninger til § 1, der
indgår i Danske SOSU-skolers høringssvar.
Foreningen tilslutter sig ændringerne i lovforslagets § 3, idet foreningen dog ønsker at understrege, at
social- og sundhedsskolerne allerede har et mangesidigt og tæt samarbejde med kommunerne og disses
fagadministrationer. Kommunerne er således allerede en naturlig samarbejdspartner i overvejelserne om at
sikre fremtidig øget tilgang til uddannelserne. Det er et samarbejde, der udover skolernes bestyrelse og
ledelse også omfatter den enkelte skoleforvaltning, beskæftigelses- og integrationsområdet og sundhedsog ældreområdet.
Foreningen noterer sig med tilfredshed, at lovforslagets § 3, Nr. 1 og Nr. 2 skaber mulighed for, at
erhvervsuddannelsesinstitutionerne fremadrettet kan udbyde valgfag i og for folkeskolen samt får adgang
til at udbyde adgangskurser for voksne. Vi anser begge ændringer for afgørende bidrag til vores
bestræbelser på at øge søgningen til uddannelserne.
Foreningen noterer sig, at der i medfør af lovforslagets § 4, Nr. 3 stilles krav om, at fremtidige
bestyrelsesmedlemmer har en erhvervserfaring, der er relevant for institutionens virkefelt. Foreningen
forventer at blive inddraget i fastsættelsen af de nærmere regler herom i samarbejde med sektorens øvrige
bestyrelsesforeninger.
I forlængelse af forslaget i § 4, Nr. 4 skal foreningen bemærke, at der, i samarbejde med DEG-B, allerede er
etableret et samarbejde om udvikling og udbud af kurser til bestyrelsesmedlemmer. Dette initiativ bør
indgå i overvejelserne om fastsættelse af nærmere regler for de foreslåede bestyrelseskurser og foreningen
forventer, at ministeriet konsulterer organisationerne i dette arbejde.
Foreningen ser med betænkelighed på formuleringen af den foreslåede § 30 b i lov om institutioner for
erhvervsrettet uddannelse. Foreningen finder, at det bør præciseres, hvilke betingelser en ekstern
evaluering kan pålægge en bestyrelse og hvad en sådan ekstern evaluering kan og skal indeholde.
Herudover finder foreningen, at der bør skabes en mulighed for, at bestyrelsen selvstændigt kan afgøre om
og i givet fald, hvilke bemærkninger til rapporteringen som den ønsker offentliggjort.
Mht. lovforslagets § 7 henviser foreningen til det høringssvar Danske SOSU-skoler har afgivet. Foreningen
tilslutter sig fuldt ud disse bemærkninger.
Herudover har foreningen ingen bemærkninger til det fremsendte lovforslag. Foreningen ønsker dog
afslutningsvist at understrege sit tilbud om at stille ressourcer til rådighed for det videre arbejde med at
udfærdige de nærmere regler på de ovenfor angivne områder.
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Med venlig hilsen
På foreningen vegne
e.b.
Michael Kümmel
chefkonsulent
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