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  Til de på vedlagte liste anførte høringsparter 

   

   

 

Høring over udkast til forslag til lov om de gymnasiale uddannel-

ser og udkast til lov om ændring af lov om institutioner for almen-

gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om 

institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling sender herved følgen-

de udkast til lovforslag i høring: 

• Udkast til forslag til lov om de gymnasiale uddannelser  

• Udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for al-

mengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov 

om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre 

love (Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til er-

hvervsuddannelserne samt ændringer som følge af lovgivning om de 

gymnasiale uddannelsers indhold mv.). 

 

Lovudkastene udmønter den politiske aftale om styrkede gymnasiale 

uddannelser, som regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, 

Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Kon-

servative Folkeparti indgik den 3. juni 2016. Aftalen vedrører først og 

fremmest indholdet af de gymnasiale uddannelser og betingelserne for 

optagelse. Men aftalen indeholder også elementer, som berører folkesko-

leloven, vejledningslovgivningen, erhvervsuddannelseslovgivningen og 

institutionslovgivningen.  

 

For så vidt angår lovforslaget om de gymnasiale uddannelser er forligs-

kredsen enig om at afvente høringssvar, før der tages stilling til forslaget i 

§ 46, stk. 2, om, at der i faggrupperne på den toårige uddannelse til hf-

eksamen vil skulle gives årskarakterer i de enkelte fag. Forslaget står der-

for i kantet parentes. Høringsparterne opfordres derfor til at anføre 

overvejelser i relation til forslaget, og eventuelt anføre alternative forslag.  

 

Lov om de gymnasiale uddannelser: 

• Lovforslaget samler de tre gældende gymnasiale uddannelseslove – 

lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere 
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teknisk eksamen (htx), lov om uddannelsen til studentereksamen 

(stx) (gymnasieloven) og lov om uddannelsen til højere forberedel-

seseksamen (hf-loven) – i én samlet lov. 

• Forslaget indeholder de regler, som er nødvendige for at implemen-

tere de dele af aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser, som kræ-

ver lovhjemmel. 

• Forslaget indeholder derudover bestemmelser, som er en videreførel-

se af gældende ret, dog med visse modifikationer under hensyntagen 

til, at lovforslaget er en sammenskrivning af tre love.  

 

Folkeskoleloven: 

• Folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver ændrer navn til folkesko-

lens afgangseksamen med tilhørende bestå-krav. 

• Ved bestå-kravet forstås et ikke-vægtet gennemsnit på mindst 2,0 i de 

obligatoriske prøver til 9.-klasseprøven, dvs. de lovbundne prøver i 

skriftlig dansk, mundtlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk 

og praktisk/mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biolog og geografi, 

og så de prøver, der udvælges ved udtræk.  

• Beviset for folkeskolens afgangseksamen gøres digitalt. Forældrene 

og eleverne skal efter anmodning modtage en bekræftet udskrift af 

det digitale eksamensbevis. 

 

Vejledningsloven: 

• At hæve karakterkravet fra 4,0 til 5,0 for en positiv uddannelsespara-

thedsvurdering for elever, der vil søge om optagelse på de treårige 

gymnasiale ungdomsuddannelser. 

• At indføre en studievalgsportfolio i forbindelse med uddannelsespla-

nen i 9. klasse, som skal følge ansøgninger om optagelse på ung-

domsuddannelser.  

• At anvende de afsluttende standpunktsbedømmelser ved Ungdom-

mens Uddannelsesvejlednings endelige uddannelsesparathedsvurde-

ringer og ikke som nu bedømmelser, som er afgivet i december må-

ned. 

 

Erhvervsuddannelseslovgivningen: 

• Betydningen af den nye afgangseksamen i folkeskolen som adgangs-

forudsætning til ungdomsuddannelse, hvor det foreslås at fastholde 

kravene om, at fagene dansk og matematik skal være særskilt bestået 

ved optagelse til en erhvervsuddannelse. 

• Ændringer vedr. eux, herunder navnet, model for studiekompetence 

på den merkantile eux og frigørelse af eux fra hf mht. fastsættelsen af 

det gymnasiale indhold. 

 

Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almen-

gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.: 

• Indførelse på lovniveau af krav til skolerne om at bidrage til opfyldel-

se af landsdækkende mål for uddannelsessystemet.  
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Endelige lovforslag forventes fremsat for Folketinget november 2016. 

 

Lovudkastene og høringslisten er ligeledes offentliggjort på Høringspor-

talen. 

 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling skal bede om at mod-

tage eventuelle bemærkninger til udkastet til de to lovudkast senest fre-

dag den 23. september 2016, kl. 10.00. Høringssvar bedes afgivet sær-

skilt til de to lovudkast og sendt til audgym@uvm.dk med angivelse i 

emnefeltet af ”Høring – gymnasielov [afsenders navn]” henholdsvis 

”Høring – følgelovforslag [afsenders navn]”. 

 

Ministeriet skal derudover anmode om at modtage høringsparternes evt. 

bemærkninger og input på følgende problemstillinger. Spørgsmålene vil 

derefter indgå i de politiske overvejelser.: 

• Ifølge udkastet til gymnasielov har elever ikke retskrav på optagelse 

efter 10. klasse, hvis eleven af en eller anden grund ikke har aflagt 

prøverne i 9. klasse, selv om de har deltaget i undervisning og aflagt 

enten de obligatoriske 9.-klasseprøver og/eller 10.-klasseprøverne 

ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin.  

• Ifølge udkastet til gymnasielov kan en ansøger tidligst optages på den 

toårige uddannelse til almen studentereksamen, toårig stx, et år efter, 

at ansøgeren har afsluttet 9. klasse, hvorimod lovudkastet foreslår 

mulighed for optagelse på hf-uddannelsen direkte fra 9. klasse.  

 

Eventuelle spørgsmål til lovudkastene bedes rettet til den angivne post-

kasse. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Annegrete Larsen 

Kontorchef 

Direkte tlf. +45 33 92 54 37 

Annegrete.Larsen@uvm.dk 

 

 


