København, den 28. januar 2019

Sagsnr.: 18/16098

Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om
erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om
uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt
forskellige andre love (Styrkede erhvervsuddannelser, mere
praksisfaglighed i folkeskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle
ungdomsuddannelser m.v.)

Skolelederforeningen takker for muligheden for at afgive et høringssvar vedrørende udkast til forslag til
ovenstående ændringer af diverse love.
Skolelederforeningen er enige i intentionerne om mere praksisfaglighed i skolen, og ser det samtidigt som en
udfordring der skal løses gennem hele skoleforløbet og ikke kun gennem tiltag i udskolingen i enkelte fag og
områder.
At tænke mere praksisfaglighed ind i folkeskolen vil kræve en anderledes tænkning, hvor der i mindre grad
bliver mulighed for at fastholde den ensidige fokusering på det der kan måles og vejes. Udviklingen i
forbindelse med de nye Fælles Mål giver forhåbentlig plads til et skridt væk for det ensidige fokuserende- og
målbare undervisningsforløb og skulle gerne give mere rum til kreative, innovative og mere praksisfaglig
undervisning – gennem hele skoleforløbet.

§ 2 Lov om folkeskolen
Skolelederforeningen finder ikke, at de fremsendte lovforslag er et afgørende skridt i den rigtige retning.
Tværtimod.
Skolelederforeningen mener ikke at de omkring 100 erhvervsskoler (med meget forskellig linjer og retninger)
har kapacitet eller kvalificeret lærerpersonale nok til at dække mere end 1200 skolers behov for en mere
praksisfaglig undervisning.
Desuden rejser de fremsatte lovforslag en række spørgsmål:
• Der vil oftest være urimelige afstande mellem erhvervsskolen og folkeskolen
• Der vil være problemer med bustider/buskort.
• Skal elever i 7.-9. klasse følges af en lærer til erhvervsskolen. Må de lovligt rejse på egen hånd
• Kan samarbejde med erhvervsskolen holdes inden for reglerne om skoledagen længde
• Giver samarbejdet problemer i forhold skemalægning og den nødvendige fleksibilitet i
planlægningen
• Skal og kan en lærer med ansættelse på en erhvervsskole få adgang til skolens læringsportal,
forældreintra og er der tydelige regler vedrørende persondatasikkerhedsordningen
• Skal der indhentes børneattest
• Er der samme regler for børnenes adfærd på de to skoler
• Har en erhvervsskolelærer samme tilgang til- og forståelse for børn med specielle behov og for
inklusionselever med særlige udfordringer. Vedkommende er vant til at undervise elever, hvor
gennemsnitsalderen er mere end 24 år.
• Hvordan løses vikarsituationen, eller hvad gør skolerne hvis pågældende lærer forsvinder i løbet af
et skoleår/valgfagsforløb.

Skolelederforeningen er af den opfattelse at samarbejdet mellem erhvervsskoler og folkeskolen godt kunne
have foregået og udvidet ved brug af de regler der er inden for Åben Skole, og finder at lovforslaget ikke er
kommet som et ønske fra skolerne, men udelukkende er et politisk ønske og at signalværdien er stærkere
end den reelle værdi, det vil skabe for folkeskolens elever.

§3 Lov om vejledning om uddannelse og erhverv
Skolelederforeningen har meget stor respekt for det vigtige arbejde som landets UU-vejledere laver for, at
det enkelte unge menneske kan få lige nøjagtig den vejledning, der gør det i stand til at træffe det rigtige valg
på et oplyst og kvalificeret grundlag.
Skolelederforeningen stiller sig undrende over for at det er nødvendigt at der skal lægges større vægt på at
eleverne opnår en mere realistisk forståelse af forudsætninger og krav i uddannelsessystemet og på
arbejdsmarkedet.
Det er skolelederforeningens opfattelse at det allerede lykkes i høj grad – og hvordan vil man i øvrigt sikre
sig og måle, om det er tilfældet?

Skolelederforeningen tager afstand for forslaget om, at eleverne skal vurderes i forhold til alle tre kategorier.
Der er ingen grund til at påføre den enkelte elev det nederlag det er, ikke at blive erklæret parat til en anden
uddannelse, hvis pågældende uddannelse alligevel ikke er aktuel for vedkommende.
Skolelederforeningen kan ikke se noget formål med, at kommunerne skal fastsætte lokale måltal for
søgningen til ungdomsuddannelserne og finder forslaget om, at de kommuner hvor søgetallet ligger under
10 %, skal udarbejde en handlingsplan, for hvilke initiativer der skal iværksættes for at øge søgningen til
erhvervsskolerne, for ugennemtænkt.
Der vil være en del kommuner, hvor de socioøkonomiske forhold vil gøre det stort set umuligt at komme over
ønskede 10 %. Og arbejdet med at lave en plan vil på forhånd føles som skønne spildte kræfter.

Med venlig hilsen,

Claus Hjortdal
Formand

