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Udelukkelse af de udenlandske elever på de danske erhvervsuddannelser
Problematikken
De nye overgangskrav til skoleundervisningen i hovedforløbet stiller krav til at eleverne skal have bestået
dansk på E- (eller D-niveau) på en række erhvervsuddannelser. (vedhæftet oversigt over KTS og TEC’s
uddannelser)
Dette medfører en indirekte udelukkelse af udenlandske studerende i det danske
erhvervsuddannelsesmiljø.
Flymekaniker og andre uddannelser med mange udenlandske elever
Særligt flymekaniker- og den Internationale it-supporter uddannelse berøres af problematikken, hvor TEC
potentielt kan miste mellem ca. 20 til 60 procent af eleverne (tabel nedenfor: fordeling af danske og
udenlandske elever. de sidste 7 år), som hovedsagligt kommer fra Island.
Løsningsforslag
Det foreslås, at Undervisningsministeriet overvejer følgende løsningsforslag på problematikken:
1. At kravet om dansk på E-niveau ikke er gældende for udenlandske studerende og at kravet
erstattes af et krav til engelsk på tilsvarende niveau.
2. At udenlandske studerende skal følge faget ’Erhvervsrettet andetsprogsdansk’ og nå det på
tilsvarende niveau som dansk for danske elever.

Udelukkelse af udenlandske elever på erhvervsuddannelserne
De nye overgangskrav til skoleundervisning i hovedforløbet stiller krav til, at eleverne skal have bestået
dansk på E- eller D-niveau på grundforløbet på en række erhvervsuddannelser.
Dette kommer til at berøre udenlandske elever, der tager en uddannelse i Danmark. Det er beklageligt, at
der med kravet om dansk på E- eller D-niveau, skal sættes begrænsninger for de udenlandske elever, når
der fra politisk side er et ønske om øget internationalisering. Internationalisering finder ofte sted gennem
kontakter til skoler i udlandet og et samarbejde omkring udveksling af elever, hvor danske elever studerer i
udlandet og udenlandske elever studerer i Danmarki.
Begrænsningen af udenlandske elever på danske uddannelser berører erhvervsuddannelser. Der er
udenlandske elever på en række af TEC’s uddannelser, men særligt på indgangen Data- og kommunikation,
hvor TEC har en uddannelse til International It-supporter og på flymekanikeruddannelsen, hvor der er
mange islandske elever. For begge uddannelser gælder, at udenlandske elever tager hele uddannelsen på
TEC, altså både grund- og hovedforløb.
I særdeleshed på flymekanikeruddannelsen er mellem 20 til 60 procent af eleverne fra udlandet,
hovedsagligt Island.

Nye overgangskrav til dansk vil medføre fald i elevmassen på
flymekanikeruddannelsen
Dette betyder, at flymekanikeruddannelsen på TEC potentielt kommer til at miste 20-60 pct. af
elevmassen.
Trafikstyrelsen har allerede i en analyse af flymekanikeruddannelsen, afsluttet i foråret 2014, påpeget en
sikkerhedsmæssig sårbarhed i forhold til lave elevtal, som påvirker uddannelsesmiljøet. Et potentielt
yderligere fald af elevgrundlaget, forårsaget af det nye krav til dansk på E-niveau, kan medføre en
yderligere udsættelse af erhvervsuddannelsen til flymekaniker.
Oversigt over udenlandske og danske elever, som har indgået elevkontrakt med en virksomhed og
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Kilde: manuel optælling på TEC, da Uni-C kun har tal over herkomst

Løsningsforslag
Det foreslås, at Undervisningsministeriet overvejer følgende løsningsforslag på problematikken:
1. At kravet om dansk på E-niveau ikke er gældende for udenlandske elever, og at kravet erstattes af
et krav til engelsk på tilsvarende niveau.
2. At udenlandske studerende skal følge faget ’Erhvervsrettet andetsprogsdansk’ og nå det på
tilsvarende niveau som dansk for danske elever.

i

Det fremgår af gymnasieoverenskomsten, jf:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122463 At landene vil samarbejde om at bl.a. øge mulighederne
for at studerende og andre hjemhørende i et nordisk land kan uddanne sig og aflægge eksaminer ved de øvrige nordiske
landes uddannelsesinstitutioner. Et krav om dansk på E eller D, vil indirekte underminere hensigten i
gymnasieoverenskomsten.

Det fremgår dog, ligeledes af overenskomsten, at landene forpligter sig til at give uddannelsessøgende adgang til
uddannelserne, på samme vilkår som landets egne borgere. Overgangskravet sætter således ikke højere krav for udenlandske
borgere, i forhold til danske elever.

