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Forslag til lov om forberedende grunduddannelse (ny hovedlov)
Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier – Bestyrelserne (DEG-B) takker for muligheden for at afgive
høringssvar til Undervisningsministeriet om forslag til lov om forberedende grunduddannelse.
DEG-B beklager den korte høringsfrist, der samtidig ligger hen over en ferieperiode. I forhold til
tidsrammen, høringssvarets omfang og kompleksitet er der givet en uhensigtsmæssig kort høringsfrist.
Overordnet er DEG-B positive over for lovudkastet og ser frem til at følge udviklingen på tæt hold.
DEG-B har følgende bemærkninger:
Foreningen er betænkelig ved bestemmelsen i § 4, stk. 3, hvor det fastsættes, at elever under 25 år, der
alene skal opkvalificeres til at imødekomme overgangskravene til en erhvervsuddannelse, kan henvises til
FGU-institutionernes basisniveau.
DEG-B finder det uhensigtsmæssigt, at de opkvalificerende undervisningsforløb nu spredes over endnu
flere udbydere. Det fremmer ikke gennemsigtigheden ift. vejen til optagelse på en erhvervsuddannelse,
hvor der er brug for væsentligt flere kvalificerede elever end i dag.
Det fremgår endvidere i § 18, stk. 4, om EGU og bemærkningerne hertil, at kommunalbestyrelsen (den
kommunale ungeindsats) skal indgå en praktikopsøgende indsats i koordination med institutionen for
forberedende grunduddannelse. Det fremgår endeligt af § 28, stk. 2, at institutionerne skal inddrage det
lokale erhvervsliv m.v. med henblik på, at eleverne modtager relevant erhvervstræning.
DEG-B finder det vigtigt og nødvendigt, at der fastsættes retningslinjer, der sikrer, at
kommunalbestyrelserne koordinerer den opsøgende indsats, og samtidig sikrer, at eud-praktikpladser ikke
sættes under pres, og der ikke konverteres eud-praktikpladser til FGU.

DEG-B vil anmode om, at det i § 29 præciseres, at kombinationsforløb kan indeholde elementer fra
kompetencegivende uddannelser og således også fra AMU, som ikke er en ungdomsuddannelse. DEG-B
noterer med tilfredshed, at der helt overvejende sigtes på, at elementer fra erhvervsuddannelserne og
AMU kan indgå i kombinationsforløb. DEG-B forudsætter, at disse elementer afholdes af den udbydende
erhvervsskole og på erhvervsskolens ansvar.
DEG-B ønsker generelt, at det præciseres i lovforslaget, at de lokale erhvervsskoler skal inddrages tæt i
arbejdet med udvikling og afholdelse af FGU. Særligt peges på tilrettelæggelsen af afstigning fra
uddannelsen, når eleven har opnået kompetencer, der er adgangsgivende til erhvervsuddannelserne, men
samarbejdet er tilsvarende centralt i forbindelse med tilrettelæggelse af såvel den almene
grunduddannelse som produktionsgrunduddannelsen.
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