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Landsforeningen af 10. klasseskoler takker for muligheden for at afgive høringssvar. 

 

Landsforeningen deler aftaleparternes ambition om, at flere unge vælger at gennemføre en 

erhvervsuddannelse, under forudsætning af, at dette sker for at opfylde deres egne drømme og 

ambitioner om uddannelse og erhverv. 

 

Desværre vil forslagene om ændring i henholdsvis folkeskoleloven og i vejledningsloven (fra 1. 

august lov om kommunal indsats for unge under 25 år) ikke bidrage positivt til at indfri 

ambitionerne – tværtimod. 

 

Der er allerede i dag i de gældende regler mange muligheder for at samarbejde mellem folkeskole 

og ungdomsuddannelser, herunder erhvervsuddannelserne. Disse regler udnyttes i mange tilfælde, 

og der eksisterer derfor allerede et tæt samarbejde mellem folkeskole og erhvervsskoler støttet af 

UU-centrene – et samarbejde, der forventes at fortsætte støttet af de kommende Kommunale 

ungeindsatser fra 1. august (jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år). 

 

Udmøntning af præmieringsordning på 10. klasse 

Forslaget lægger op til at indføre en præmieringsordning for kommuner og erhvervsskoler, der 

placerer 50 % eller mere af 10. klasseeleverne i erhvervsskoleregi. Vi kan være bange for at 

ordningen vil nedbryde nogle at de eksisterende velfungerende samarbejder og derved sætte mere 

fokus på struktur og organisering fremfor de unges behov og ønsker.  

 

Vi vil foreslå, at ordningen fx målrettes specifikke geografiske områder med de dårligste 

overgangstal til erhvervsskoler, da det må være her behovet for nytænkning af området er størst. 

Ligeledes bør det overvejes at knytte præmieringen op på faktiske opnåede resultater af 

forbedringer i overgangstal, fremfor blot at premiere strukturelle forandringer.  
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Ekspertgruppe vedr. erhvervsretning af 10. klasse 

Der lægges op til at nedsætte en ekspertgruppe, som skal fremkomme med anbefalinger til 

erhvervsretning af 10. klasse. Landsforeningen opfordrer til, at denne kommer til at indbefatte 

praktikere fra alle de berørte skoleformer –herunder de kommunale 10. klassetilbud. 

Landsforeningen stiller os naturligvis til rådighed herfor. 

 

De foreslåede ordninger i lovforslagets § 1 og 2 om erhvervsskolelæreres undervisning af 

folkeskoleelever vil ikke fremme samarbejdet mellem folkeskoler og erhvervsskoler. Tværtimod vil 

løsrevne undervisningstilbud på en erhvervsskole medføre vanskeligheder i at inddrage viden fra 

erhvervsskoler i folkeskolens øvrige arbejde med fx det obligatoriske emne, Uddannelse og job, 

eller i folkeskolens tværfaglige forløb, da undervisningen efter lovforslaget gennemføres som 

forlagt undervisning af lærere, der ikke er ansat i folkeskolen. Disse undervisere vil derfor ikke 

indgå i de teams, der arbejder for en sammenhængende indsats frem mod folkeskolens formål 

uanset om undervisningen efter den foreslåede ordning afvikles i folkeskolen eller på en 

erhvervsuddannelse. 

 

Lovforslaget er i øvrigt i strid med folkeskoleforligskredsen ønske om, at folkeskolens lærere så 

vidt muligt har undervisningskompetence i skolens fag - herunder valgfag – jf. folkeskolelovens § 

40 stk. 7. Dette understreger yderligere det problematiske i at lærere, der ikke opfylder de formelle 

krav til ansættelse i folkeskolen, bliver sat til at forestå undervisningen i enkelte valgfag i 

folkeskolen. 

 

Det meningsløse i dette forslag understreges af, at dette endda kan ske, selv om folkeskolen råder 

over kvalificeret arbejdskraft. (jf. lovforslagets bemærkninger s. 38 2.4.3.3, hvor der står: 

 ”Den foreslåede ordning indebærer, at det vil blive muligt for kommunen at udbyde undervisning 

på kommunens folkeskoler, der varetages af en lærer, som ikke har gennemført uddannelsen til 

lærer i folkeskolen, selvom en af skolens eller kommunens allerede ansatte lærere med fornøden 

undervisningskompetence (tidligere linjefagskompetence) eller tilsvarende kvalifikationer i faget 

kan undervise i faget. Baggrunden herfor er, at lærere fra erhvervsskoler forventes qua sin 

baggrund at kunne bidrage positivt til både folkeskoleelever og -læreres kendskab til 

erhvervsuddannelserne, deres indhold samt den praksisfaglige dimension i undervisningen.”) 

 

Ved den foreslåede indgåelse af en overenskomst mellem flere institutioner (her folkeskoler og 

erhvervsskoler) øges usikkerheden om, hvem der er ansvarlig for undervisningens kvalitet, ligesom 

det bliver uklart, hvem der i sidste ende afgør, om undervisningen opfylder kravene. Det øger ikke 

elevernes rettigheder eller mulighed for medinddragelse og sikrer ikke et godt arbejdsmiljø for 

ansatte. 

 

Lovforslaget vil desuden medføre store regionale forskelle, da erhvervsskolerne ikke har et ensartet 

landsdækkende tilbud. For mange elever vil der blive tale om endda meget spildtid i forbindelse 

med en eventuel transport frem og tilbage mellem skoleformerne. 

 

Aftalen indeholder ønske om obligatorisk prøve i valgfag m.v. Dette må formodes at blive indeholdt 

i det endnu ikke færdigbehandlede lovforslag L 126 om ændring af lov om folkeskolen, lov om 

friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om ungdomsskoler 

(Styrket praksisfaglighed m.v.). Hvordan aftalen vil påvirke L126 fremgår ikke. 
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 Landsforeningen foreslår derfor, at det ændrede L126 genfremsættes til 1. behandling i 

Folketinget, efter at have været sendt i fornyet høring. 

 

Det fremgår hverken af L126 eller nærværende lovforslag præcist, hvordan de foreslåede regler skal 

omfatte de frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Desuden mangler der sproglig præcision i 

bemærkningerne, fx side 105, hvor der står: ” Det er hensigten, at måltallet og søgetallet udover 

elever i folkeskolen skal omfatte frie skoler og private grundskoler samt ungdomsskoler, der er 

beliggende i kommunen.”  

 

I henhold til gældende sprogbrug kan man herud af ikke læse præcist om lovforslaget omfatter alle 

frie grundskoler og efterskoler eller andre, der tilbyder undervisning, der står mål med, hvad der 

almindeligvis kræves af folkeskolen. 

 

 Landsforeningen skal derfor foreslå at lovforslaget (og L 126) gennemlæses for at sikre, at 

det tydeligt fremgår, hvordan reglerne gælder for alle de frie skoler m. fl. Herunder 

efterskolerne. 

 

 

Øget forskel, mellem hvilke krav, der stilles til henholdsvis folkeskole og de frie skoler, øger 

erfaringsmæssigt fravalget af folkeskole til fordel for en fri skole. 

 

 På baggrund af ovenstående foreslår Landsforeningen, at § 2 udgår af lovforslaget, og at de 

regler, der vedrører erhvervsskolernes mulighed for at udbyde undervisning af 

folkeskoleelever i lovforslagets § 1, også udgår. 

 

 Desuden foreslår Landsforeningen, at tilvejebringe tilstrækkelige resurser – både til 

folkeskolerne og til erhvervsskolerne – så det vil være muligt at udbygge og forbedre det 

allerede eksisterende samarbejde mellem skoleformerne. Hermed vil det blive muligt i 

samarbejde at planlægge, gennemføre og efterbehandle undervisningsforløb, der kunne 

fremme elevernes viden om de forskellige ungdomsuddannelsestilbud. 

 

Med EUD-reformen fra 2014 blev vejledningen beskåret og indsnævret til i det væsentligste at være 

målrettet elever, der ikke var uddannelsesparate. 

 

Landsforeningen konstaterer med tilfredshed, at der med det fremlagte lovforslag i § 3 er positive 

og øgede forventninger til vejledningens bidrag til at udfordre og kvalificere de unges 

uddannelsesvalg. Fx som det fremgår med den foreslåede udvidelse af formålsbestemmelsen for 

vejledning. Ligeledes udtrykkes der i bemærkningerne ønske om øget samarbejde mellem 

grundskolerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning (fra august den kommunale ungeindsats). 

 

 Landsforeningen forslår derfor, at vejledningen kompenseres for de tidligere besparelser, og 

at der skaffes midler til at udbygge samarbejdet om vejledningsopgaven mellem folkeskolen 

og Ungdommens Uddannelsesvejledning (fra august den kommunale ungeindsats). 
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Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) er blevet ændret flere gange siden den blev indført. Meget 

tyder på, at det ikke er lykkedes, at få UPV-en til at fungere efter intentionerne.  

 

Landsforeningen konstaterer derfor med tilfredshed, at det af lovbemærkningerne side 105 fremgår, 

”at der skal nedsættes en ekspertgruppe, som skal se på en fremtidig model for 

uddannelsesparathedsvurdering, herunder spørgsmål om sammentænkning af 

uddannelsesparathedsvurdering og elevplan efter folkeskoleloven og indretning af en fremtidig 

helhedsvurdering i uddannelsesparathedsvurderingen.” 

 

 

Landsforeningen finder det imidlertid uhensigtsmæssigt at ændre UPV-en, før der er kommet 

anbefalinger fra den kommende ekspertgruppe. Især da de foreslåede ændringer virker 

bureaukratiske og unødvendige. Fx virker det meningsløst, at en elev, der ønsker en 

erhvervsuddannelse, og er vurderet uddannelsesparat hertil, skal udsættes for, at vurderes ikke parat 

til diverse gymnasiale uddannelser. Nederlag fremmer i vores optik ikke motivation for videre 

skolegang og uddannelse. 

 

Lovforslagets § 3 indeholder desuden bestemmelser om, at den enkelte kommune skal opstille 

handleplaner og måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne. De foreslåede regler virker unødigt 

bureaukratiske. Samtidig er der risiko for, at kravene om måltal m.v. vil medføre, at vejledningen 

ikke kan fungere uafhængigt af institutions – og sektorinteresser. Det vil miskreditere vejledningen, 

der vil få sært ved at leve op til gældende reglers krav om uvildigt at imødekomme de unges behov, 

ambitioner og drømme, og man risikerer, at de unge udsættes for pres til valg af bestemte 

ungdomsuddannelser i modstrid med deres personlige ønsker. 

 

 Landsforeningen foreslår derfor, at § 3 udgår af lovforslaget. 

 

 Landsforeningen foreslår i stedet, at der nedsættes en kommission eller lignende, der ikke 

bare ser på Uddannelsesparathedsvurderingen, elevplaner m.v., men ser på hele 

ungdomsuddannelsesområdet, vejledningen og overgangen fra grundskole til 

ungdomsuddannelse herunder de unges motivation for uddannelse. En kommission, som 

skal tage udgangspunkt i de erfaringer, som Norge og Sverige har haft med deres 

ungdomsuddannelsessystem, hvor de unge først vælger at specialisere deres uddannelse, 

efter en bred introduktion til alle, både teoretiske og praktiskfunderede 

ungdomsuddannelser. 

 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Henning Rasmussen 
Formand for 
Landsforeningen af 10. klasseskoler 
 


