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Notat om udvalget om fremtidssikring af erhvervsuddannelserne1
1. Baggrund
”Udvalget om fremtidssikring af erhvervsuddannelserne”, er ét af to udvalg nedsat i forlængelse af drøftelserne på Globaliseringsrådets møde om ”Erhvervsuddannelser i verdensklasse” den 25.-26. august
2005. Udvalget skal analysere og stille forslag til, hvordan erhvervsuddannelsernes indhold, struktur og
styring skal ændres for at leve op til regeringens målsætning om uddannelse af alle unge og til de stigende krav som følge af den teknologiske udvikling og globaliseringen.
Udvalget om fremtidssikring af erhvervsuddannelserne afslutter sit arbejde med udgangen af 2006. Udvalgets arbejde er opdelt i to faser. Første fase er afsluttet den 31. januar 2006 med aflevering af 1. delrapport til regeringen med forslag til hovedprincipper, der relaterer sig til alle kommissoriets punkter. I
2. fase udmøntes efter forudgående stillingtagen i regeringen hovedprincipperne til konkrete forslag
eller modeller.
2. Udvalgets medlemmer
1 repræsentant udpeget af Kommunernes Landsforening
5 repræsentanter udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening
1 repræsentant udpeget af Håndværksrådet
1 repræsentant udpeget af Landbrugsraadet
5 repræsentanter udpeget af Landsorganisationen i Danmark
2 repræsentanter udpeget af forstanderforeningerne for produktionsskoler, SOSU-skoler, handelsskoler,
tekniske skoler og landbrugsskoler i fællesskab
2 repræsentanter udpeget af Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS)
2 repræsentanter udpeget af elevforeningerne for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i fællesskab.
1 repræsentant udpeget af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
1 repræsentant udpeget af Beskæftigelsesministeriet
1 repræsentant udpeget af Økonomi- og Erhvervsministeriet
1 repræsentant udpeget af Finansministeriet
1 repræsentant udpeget af Undervisningsministeriet (formand)
3 særligt sagkyndige medlemmer udpeget af Undervisningsministeriet:
o Direktør Inge Mærkedahl
o Centerchef Hanne Shapiro
o Adjunkt Peter Koudahl
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Notatet er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Notatet er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel
baggrund for Globaliseringsrådets diskussioner. Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for notatet.

3. Udvalgets forslag til hovedprincipper
Udvalget om fremtidssikring af erhvervsuddannelser har i enighed fremsat ca. 100 forslag til hovedprincipper, som relaterer sig til alle aspekter af det omfattende kommissorium. De overordnede linier i
udvalgets forslag er:
1. Der skal i det videre udvalgsarbejde opstilles modeller for, hvordan virksomhedernes økonomiske
incitamenter til at oprette flere praktikpladser kan styrkes.
2. Der skal udvikles en styrket analyse- og prognosevirksomhed for at sikre et bedre grundlag for den
fortsatte udvikling af erhvervsuddannelserne.
3. Der skal skabes mulighed for at nedsætte udviklingsudvalg, for eksempel på områder, hvor arbejdsmarkedets parter ikke i tilstrækkelig grad fornyer uddannelser eller etablerer uddannelser inden
for nye brancheområder.
4. Skolerne skal have bedre mulighed for at oprette individuelle erhvervsuddannelser i samarbejde
med virksomheder for at skabe flere og mere målrettede uddannelsestilbud og for at skabe bedre
grundlag for udvikling af nye erhvervsuddannelser.
5. Uddannelserne trindeles, når bestemte kriterier er opfyldt – blandt andet med afsæt i en ny national
kvalifikationsnøgle – for at gøre erhvervsuddannelsessystemet mere gennemskueligt og differentieret med klare tilbud til grupper af unge med forskellige forudsætninger.
6. Der skal være bedre muligheder for niveaudeling af fag for at imødekomme den enkelte elevs behov og forudsætninger.
7. Der skal ske en styrkelse af grundlaget for, at eleverne tilegner sig kompetencer som for eksempel
omstillingsparathed, selvstændighed, initiativrighed og forretningsforståelse.
8. Den internationale dimension skal styrkes, blandt andet ved tilpasning af trindelingen til den europæiske kvalifikationsnøgle og udvidet mulighed for praktik i udlandet.
9. For at medvirke til en bedre overskuelighed skal de forskellige erhvervsrettede uddannelseslove
samles under én lov.
10. Med henblik på at fremme uddannelsesudvikling på tværs af traditionelle fagområder etableres styrkede incitamenter til frivillige ændringer på tværs af institutionsstrukturen (spaltninger og fusioner).
11. Skolerne skal have større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af mere praksisnære grundforløb for bedre
at kunne imødekomme de unges meget forskellige uddannelsesbehov og -muligheder.
12. Der skal etableres mulighed for at dimensionere og adgangsbegrænse de mest populære modeuddannelser allerede ved indgangen til grundforløbet for at undgå frafald og brede elevernes uddannelsesvalg ud.
13. Kvalitetsvurderings- og kvalitetsudviklingsarbejdet skal styrkes.

4. Særudtalelse fra Dansk Arbejdsgiverforening
DA har afgivet en særudtalelse om ”Nye uddannelsesmuligheder”.
Selvom arbejdsgiversiden er enig i hovedprincipperne, vurderer de samtidig, at forslagene er for begrænsede i forhold til at kunne indfri målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse og foreslår derfor skabelsen af flere – især skolebaserede - uddannelsesmuligheder som supplement til de klassiske vekseluddannelser.

For evt. faktuelle spørgsmål: Chefkonsulent John Torben Larsen, Undervisningsministeriet,
telefon 33 92 50 00.

