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Til de på vedlagte liste anførte høringsparter 

  

Høring over udkast til bekendtgørelse om de gymnasiale uddan-

nelser og udkast til gymnasiale læreplaner 

Undervisningsministeriet ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

sender hermed vedlagte udkast til bekendtgørelse om de gymnasiale ud-

dannelser med tilhørende udkast til gymnasiale læreplaner i høring. 

 

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser 

Bekendtgørelsesudkastet samler en række gældende bekendtgørelser i én 

samlet bekendtgørelse. Det drejer sig om:  

 

 Bekendtgørelse om uddannelsen til teknisk studentereksamen 

 Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen 

 Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen 

 Bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf 

 Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsunder-

visning for voksne 

 Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser 

 Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser 

 Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for 

de gymnasiale uddannelser 

Som læsevejledning til bekendtgørelsesudkastet bemærkes det, at elemen-

ter, der indgår i Lov om gymnasiale uddannelser, ikke er medtaget i den 

nye gymnasiebekendtgørelse, der således overvejende udmønter områder 

af mere teknisk karakter vedrørende uddannelsernes struktur og tilrette-

læggelse. 

 

De gymnasiale læreplaner 
For så vidt angår prøver med 24/48-timers forberedelse er der ikke taget 

endelig stilling hertil. Der er på nuværende tidspunkt foreslået prøver 
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med 24/48-timers forberedelse i syv fag/niveauer. Det drejer sig om 

innovation B (valgfag), erhvervscase B (hhx), informatik C (hhx), idræt C 

(stx og hf) og idræt B (valgfag og htx). Forslaget til disse 24/48-timers 

prøver står i kantet parentes i fagenes læreplaner. 

Derudover har læreplansgrupperne i følgende fag/niveauer foreslået 

muligheden for 24/48-timers forberedelse: biologi A (stx), historie A 

(stx), samfundsfag A (stx), samfundsfag B (stx), engelsk B (hf), engelsk B 

(gsk), historie B (hf), samfundsfag B (htx), psykologi B (valgfag), biotek-

nologi A (stx), bioteknologi A (htx). Høringsparterne opfordres til særligt 

at overveje dette. 

Det skal bemærkes, at særskilte læreplaner for gsk og eux ikke er vedlagt. 

 

Proces 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal bede om at modtage eventu-

elle bemærkninger til udkast til gymnasiebekendtgørelse og læreplaner 

senest mandag den 27. marts 2017, kl. 12.00. Høringssvar bedes sendt 

til GTK@stukuvm.dk med angivelse i emnefeltet af ”Høring – gymna-

siebekendtgørelse og læreplaner [afsenders navn]”. 

 

Udkast til bekendtgørelse, læreplaner og høringslisten er ligeledes offent-

liggjort på Høringsportalen. 

 

Endelig bekendtgørelse og læreplaner forventes udstedt primo maj 2017. 

 

 

Med venlig hilsen 
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