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Til de på vedlagte høringsliste anførte 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institu-

tioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddan-

nelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov 

om private institutioner for gymnasiale uddannelser, lov om de 

gymnasiale uddannelser, lov om erhvervsuddannelser og lov om 

kommunal indsats for unge under 25 år (Ny udbudsmulighed på 

gymnasier, nyt henvisningstaxameter, afskaffelse af muligheden 

for at udskifte oldtidskundskab med andre fag på uddannelsen til 

almen studentereksamen på private gymnasier, optag på adgangs-

kurser og grundforløb plus og sammensætning af Rådet for de 

Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser)  

 

Børne- og Undervisningsministeriet sender herved ovennævnte udkast til 

lovforslag i høring. 

 

Lovudkastet udmønter aftale af 26. april 2019 om øget udbud af er-

hvervsrettede uddannelser i hele Danmark og henvisningstaxameter ind-

gået mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det 

Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radi-

kale Venstre og Socialistisk Folkeparti. 

 

Lovudkastet indeholder i denne henseende tre hovedinitiativer: 1) Ny 

udbudsmulighed på offentlige og private gymnasiale institutioner, 2) old-

tidskundskab på private gymnasier og 3) etablering af et henvisningsta-

xameter. 

 

I forhold til nr. 1) om nye udbudsmuligheder på offentlige og private gymnasiale 

institutioner foreslås der givet mulighed for, at offentlige og private gym-

nasiale institutioner samt voksenuddannelsescentre i særlige tilfælde og 

for en tidsbegrænset periode får mulighed for at udbyde grundforløb i 

erhvervsuddannelserne. Forslaget har til formål at øge udbuddet af er-

hvervsuddannelser og at styrke en bred uddannelsesdækning, herunder 

geografisk nærhed for unge i yderområder. 
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I forhold til nr. 2 om oldtidskundskab på private gymnasier foreslås kravene til 

private gymnasier strammet således, at muligheden for at udskifte old-

tidskundskab på C-niveau på stx afskaffes. Oldtidskundskab vil dermed 

være et obligatorisk stx-fag på private gymnasier på linje med, hvad der 

gælder for offentlige gymnasier. Stramningen foreslås at træde i kraft fra 

skoleåret 2020/2021, så de private gymnasier har tid til at indrette sig på, 

at oldtidskundskab skal indgå som obligatorisk fag. De elever, som har 

påbegyndt uddannelsen uden oldtidskundskab, vil kunne færdiggøre ud-

dannelsen på de eksisterende vilkår. 

 

I forhold til nr. 3 om etablering af et henvisningstaxameter foreslås, at et hen-

visningstaxameter skal kunne udbetales til udbydere af gymnasiale ud-

dannelser (institutioner omfattet af lov om institutioner for almengymna-

siale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutio-

ner for erhvervsrettet uddannelse) som en på finansloven fastsat takst på 

baggrund af elever, der har afbrudt en gymnasial uddannelse i løbet af 

uddannelsens 1. år, og som 6 måneder efter er indskrevet på en er-

hvervsuddannelse. I forbindelse hermed foreslås etableret mulighed for, 

at oplysning om afbrud af gymnasial uddannelse og indskrivning på en 

erhvervsuddannelse kan videregives fra Ungedatabasen til de respektive 

institutioner uden samtykke fra eleverne.   

 

Lovudkastet indeholder dernæst forslag om at justere de almindelige 

bestemmelser om optag til erhvervsuddannelserne, idet disse i sammen-

hæng med de kommende bestemmelser om optag på adgangskurser og 

grundforløb plus (GF+) ikke er hensigtsmæssige i tilfælde, hvor ansøge-

ren ikke har gjort sig klart, hvilken specifik erhvervsuddannelse ved-

kommende ønsker at gå videre med. I forbindelse hermed indeholder 

lovudkastet endvidere forslag om at tydeligøre, at et fag på et adgangs-

kursus som udgangspunkt ikke kan påbegyndes mere end én gang. 

 

Endelig indeholder lovudkastet forslag om at ændre indstillingsretten til 

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser som følge af 

etableringen af foreningen FGU Danmark og nedlæggelsen af Forstan-

derkredsen for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler og Produkti-

onsskoleforeningen. 

 

Endeligt lovforslag forventes fremsat for Folketinget i november 2019. 

 

Lovudkastet og høringslisten er ligeledes offentliggjort på Høringsporta-

len. 

 

Børne- og Undervisningsministeriet skal bede om at modtage eventuelle 

bemærkninger til lovudkastet senest tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 

12.00. Høringssvar bedes sendt til aarjk@uvm.dk med angivelse af "Hø-

ring – ny udbudsmulighed m.v." i emnefeltet. 
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Eventuelle spørgsmål bedes rettet til den ovenfor angivne postkasse. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Karen-Iben Perelman 

Specialkonsulent 

Direkte tlf. +45 33 92 54 82 

Karen-Iben.Perelman@uvm.dk 


