Danske Erhvervsskoler-Ledernes (DE-L) høringssvar vedr. udkast til lov
om kombineret ungdomsuddannelse
DE-L har ved mail fra Undervisningsministeriet af 19. marts modtaget nævnte udkast til lovforslag med
høringsfrist 4. april 2014. Høringssvaret sendes til uvaefu@uvm.dk.
Overordnet kommentarer
DE-L hilser formålet med kombineret ungdomsuddannelse velkomment. Det er positivt, at kombineret
ungdomsuddannelse både skal give grundlag for beskæftigelse på det lokale og regionale arbejdsmarked og
grundlag for at fortsætte i – primært erhvervsrettet – kompetencegivende uddannelse.
Specifikke kommentarer
Institutionssamarbejde og tovholderfunktion
Det er positivt, at lovforslaget lægger op til fleksibilitet i forhold til sammensætningen af det enkelte
institutionssamarbejde. Samtidig finder DE-L det vigtigt, at det fastholdes i loven, at der ikke fastlægges
centrale bestemmelser for, hvilke institutionstyper, der skal varetage tovholderfunktionen, men at det
forudsættes, at den valgte institution besidder den fornødne administrative kapacitet hertil.
DE-L forudser en stor opgave for tovholderinstitutionen både i forhold til institutionssamarbejdet og
administrationen af den enkelte elevs uddannelsesforløb. Derfor foreslår DE-L, at al tværgående
administration i forbindelse med den kombinerede ungdomsuddannelse it-understøttes, således at
forvaltningen af institutionssamarbejdet samt udvekslingen af f.eks. elevinformation,
undervisningsmateriale, betalinger, tilskud mv. kan foregå så smidigt og papirløst som muligt.
Erhvervstræning
Ifølge lovforslaget skal eleverne i kombineret ungdomsuddannelse have erhvervstræning, som er
undervisning, der foregår i virksomheder, organisationer eller foreninger. DE-L foreslår, at det præciseres i
lovforslaget, hvem der har ansvaret for, at disse pladser forefindes i lokalområdet.
Geografisk dækning
DE-L udtrykker bekymring for, hvorvidt det kommende institutionssamarbejde omkring uddannelsen sikrer
en tilstrækkelig geografisk spredning af udbuddet set i forhold til målgruppens særlige immobilitet. DE-L
foreslår, at der sikres en forankringsmodel, der sikrer et geografisk optimalt udbud ud fra målgruppens
behov.
Erhvervsassistent
DE-L indstiller, at titlen erhvervsassistent ændres, da den i sammenhæng med flere af de lovforslåede
temaer, som den enkelte elevs uddannelse skal bygges op om, ligger for tæt op af titlerne på flere
eksisterende erhvervsuddannelser.

Fælles kvalitetssystem
DE-L bakker op om, at der skal være et kvalitetssystem, der følger den løbende udvikling og
resultatvurdering af uddannelsen. DE-L foreslår, at dette kvalitetssystem tager afsæt i de kvalitetsmålinger,
der allerede findes på mange institutioner og at målinger måler på resultater og ikke på processer.
Økonomi
Elevgruppen til kombineret ungdomsuddannelse må forventes at have brug for en særlig indsats fra
undervisere og andre af institutionernes medarbejdere. Derfor foreslår DE-L, at taksterne pr. årselev som
minimum følger taksterne for produktionsskoleelever. Samtidig forventer DE-L stor kompleksitet i
forvaltningen af såvel institutionssamarbejdet såvel som i administrationen af elevernes uddannelse. Derfor
foreslår DE-L desuden, at der ydes et forhøjet fællestaxameter.
Udbudsrunde
DE-L foreslår, at udbudsrunden placeres hensigtsmæssigt, således at der er den fornødne tid til
etableringen af et ansøgende institutionssamarbejde og at de godkendte institutioner har tid og rum til at
sikre, at de første elever på den kombinerede ungdomsuddannelse møder til uddannelsestilbud af høj
kvalitet.
Uddannelsens struktur og indhold
Ifølge lovforslaget skal den kombinerede ungdomsuddannelse bestå af bl.a. fag og uddannelseselementer,
som de medvirkende skoler og uddannelsesinstitutioner er godkendt til at udbyde. DE-L foreslår, at det
præciseres, at dette bl.a. kan være elementer fra grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del på
erhvervsuddannelserne.

Med venlig hilsen
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