
 

 

København d. 22. november 2018

Til  

Undervisningsministeriet, STUK 
Frederiksholm Kanal 26 
1220 København K 
 

Fremsendt som e-post til eutkvo@stukuvm.dk og kim.andersen@stukuvm.dk  

 
 

Høringssvar – Bekendtgørelser om procedurer, pligt og vejledning  
I høringsbrev af 26. oktober 2018 anmoder Undervisningsministeriet ved STUK om eventuelle bemærknin-
ger vedrørende ovenstående. Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier takker for 
muligheden til at give vores synspunkter til kende.  
Foreningen har ingen bemærkninger til de konkrete ændringer i bekendtgørelserne. 
 
Foreningen vil dog benytte lejligheden til at gentage sin holdning til Bekendtgørelse om vejledning om valg 
af ungdomsuddannelse og erhverv, der anviser, at vejledningens indhold, tilrettelæggelse og tidsmæssige 
prioritering tilpasses den enkelte unges behov og forudsætninger, således at en særlig vejledningsindsats 
gives til elever, der er ikke-uddannelsesparate. Foreningen mener, at en af vejene til at få de unge til at få 
et mere differentieret syn på hvilke uddannelser, de kan tage efter grundskolen, er, at alle får viden og indi-
viduel vejledning om de muligheder, der er for at kunne træffe de rigtige valg - også de uddannelsesparate. 
 
Foreningen vil også benytte lejligheden til endnu en gang at kommentere Bekendtgørelse om uddannelses-
parathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelses § 13 vedr. studie-
valgsportfolie. Det drejer sig om ordlyden af bilag 1. For en elev på en fri grundskole kan mødet med mange 
af spørgsmålene i Studievalgsportfolioen være sort snak. Der vil være ting, eleven ikke har mødt eller stiftet 
bekendtskab med, f.eks. er en fri grundskole ikke forpligtet til deltagelse i introkurser eller brobygningsakti-
viteter. Den frie grundskole skal stå mål med undervisningen i det obligatoriske emne ”Uddannelse og job”, 
men er ikke forpligtet til at benævne det således, frie grundskoler skal ikke lave ”åben skole aktiviteter”, de 
er heller ikke forpligtet på projektopgaven eller valgfag. Vil man fastholde en fast skabelon, der er rettet 
mod elever i en del af den danske grundskole, men ikke hele grundskolen? Skabelonen til Studievalgsport-
folioen burde være vejledende. 
 
Vi står naturligvis til rådighed for uddybende svar, såfremt det måtte ønskes. 
 
Karsten Suhr, formand 

ks@privateskoler.dk 
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