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Høring over udkast til vejledning til partnerskabsaftaler
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) kvitterer for muligheden for at afgive høringssvar til høring
over udkast til vejledning om partnerskabsaftaler.
Foreningen har flere gange tidligere gjort opmærksom på, at muligheden for at tillade udbud af grundforløb
på gymnasier og VUC er forbundet med en væsentlig risiko i forhold til uddannelsernes faglige kvalitet,
herunder et erhvervsrettet undervisningsmiljø. Foreningen finder det derfor meget væsentligt, at
vejledningen til partnerskabsaftalen er præcis og lægger sig tæt op ad kriterierne for vurderingen af
udbudsansøgninger fra gymnasier m.v. og er i tråd med de begrænsninger og rammer, der indgår i den
politiske aftale. Kriterierne bør foldes langt mere ud i vejledningen, således at vejledning kan anvendes
som tjekliste og kan anvendes til at styre efter.
Hvem kan indgå partnerskabsaftalen
Det fremgår af udkast til vejledning, at der skal være geografisk nærhed mellem de institutionerne, der
indgår partnerskabsaftalen og samtidig fremgår det af den politiske aftale, at ”Nye udbud må ikke have
konsekvenser for erhvervsskolernes elevgrundlag, men skal derimod bidrage positivt til søgningen til
erhvervsuddannelserne.” Ydermere er elevgrundlaget ofte ikke særlig stort i yderområderne og foreningen
mener derfor, at der bør lægges meget stor vægt på at beskrive, hvordan det sikres, at godkendelse af et
nyt udbud ikke medfører, at andre udbydere mister elevaktivitet i en sådan grad, at deres udbud ikke
længere er fagligt eller økonomisk bæredygtigt.
Indholdsmæssige krav
I aftalen fremgår, at institutionernes mulighed for at opretholde udbud af erhvervsuddannelser bl.a. skal
ske ud fra, om institutionerne har ”… etableret samarbejde med det lokale erhvervsliv, og har etableret
selvstændigt praktikpladsopsøgende arbejde – evt. som led i en partnerskabsaftale”. Det tætte samarbejde
med det lokale erhvervsliv er en væsentlig del, af erhvervsuddannelsernes identitet og kultur og bidrager
samtidig til elevernes faglige forståelse og derfor finder DEG det væsentligt, at det foldes mere ud i
vejledningen og at det beskrives, hvordan samarbejdet med erhvervslivet skal foregå. Foreningen er
desuden meget bekymrede for overgangsfrekvensen til hovedforløbet, såfremt det praktikpladsopsøgende

arbejde ikke får særlig opmærksomhed, og derfor bør det være beskrevet, hvordan institutionen påtænker
at etablere selvstændige praktikpladsopsøgende aktiviteter.
Det bør overvejes, på hvilken måde øvrige støttefunktioner som fx gennemførselsvejledning,
virksomhedskonsulentfunktionen/det opsøgende arbejde m.m. kan indgå i partnerskabsaftalen, idet disse
funktioner er delvis finansieret gennem grundforløbstaxameteret.
Indgåelse af partnerskabsaftalen
I forbindelse med beskrivelse af partnerskabsaftalens indhold fremgår det, at ”Ansvaret for udbuddets
kvalitet er hos den udbudsgodkendte institution”. DEG mener det bør være et væsentligt punkt i
vejledningen, at det beskrives, hvordan institutionen vil sikre den faglige kvalitet. En bekymring for et
udbuds faglighed og kvalitet bør også anses for at være en saglig begrundelse for at afslå indgåelse af en
partnerskabsaftale.
Det er DEG´s vurdering, at det vil give anledning til en del tvivlsspørgsmål i forbindelse med indgåelse af
partnerskabsaftalen, såfremt vejledningen ikke er præcist formuleret.
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