Høringssvar ang
gående en
n række b
bekendtg
gørelser som følgge
af treparrt II
Danske Erhvvervsakadem
mier takker fo
or mulighedeen for at kom
mmentere de
e fremsendtee
bekendtgørrelsesforslag.
Lovforslaget indeholderr en række positive tiltagg, som vil und
derstøtte sam
mmenhængeen i
det videregående uddan
nnelsessyste
em.
Danske Erhvvervsakadem
mier har som
m strategisk inndsats at styyrke efter‐ og
g
videreuddannelse på akkademi‐ og diplomniveauu. Erhvervsakkademierne er den størstte
udbyder af efter‐ og vid
dereuddanne
else til det prrivate erhverrvsliv, hvor fleksibilitet haar
en væsentlig betydning. Det er derfor positivt, aat det med en bred aftale
e mellem
arbejdsmarkedets parteer og Regerin
ngen sættes yderligere fo
okus på muligheder og
barrierer, og erhvervsakkademierne ser frem til aat samarbejd
de om en styrkelse af
området.
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Lovændringg på Uddann
nelses‐ og Fo
orskningsminnisteriets om
mråde
Med lovforsslag bliver deet muligt at udvide
u
de alllerede eksistterende udda
annelsesudbbud
med moduler – såkaldtee særskilte moduler
m
– deer ikke indgårr i en eksisterende
videregåend
de deltidsuddannelse (affsnit 2.9).
Der findes i dag alleredee et meget sttort antal fagg på akadem
miuddannelse
erne. Fagenees
målbeskriveelser giver go
ode mulighed
der for tilpassning i forho
old til målgruppen. En
kombination af mange fag
f og mulighed for tilpa sning sikrer god fleksibilitet i udbud og
afholdelse. De faglige fæ
ællesudvalg sikrer
s
i dag een kort proce
es I forbindellse med
udvikling aff og ansøgnin
ng om nye fa
ag. Ofte kan nnye fag udvikles og igang
gsættes i løbbet
af 1‐2 måneeder.
Danske Erhvvervsakadem
mier finder det positivt, aat der bliver yderligere
y
mulighed
m
for aat
udvikle nye fag efter behov – også uden
u
for de eeksisterende
e uddannelse
er. Danske
ave en bekym
mring for, at udvikling af mange nye ffag
Erhvervsakaademier kan dog også ha
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vil gøre markedet uoverskueligt og ugennemsigtigt for virksomheder og studerende, ligesom at det er
vigtigt at sikre meritmuligheder til uddannelserne.
Udbud på andre niveauer
Det fremgår af lovforslaget, at ”Delmål fra arbejdsmarkedsuddannelser foreslås ligeledes at kunne
gennemføres i kombination […] med delmål fra […] andre uddannelser, herunder uddannelser på andre
niveauer, for eksempel almen og videregående voksen‐ og efteruddannelse. Aktivitet på et delmål vil i
alle henseender blive betragtet som aktivitet på selve den arbejdsmarkedsuddannelse, som delmålet er
tilknyttet”

Danske Erhvervsakademier finder det uhensigtsmæssigt, at der åbnes mulighed for, at udbydere af
AMU kan udbyde delmål inden for videregående voksen‐ og efteruddannelse. Der i så tilfælde vil være
to uddannelsessektorer, der dækker det samme uddannelsesniveau, hvor udbuddene på AMU ikke er
underlagt de samme regler om akkreditering, videngrundlag mv, som gælder for den videregående
sektor.

Udvidelse af FVU med FVU‐digital og FVU engelsk
Det er et positivt tiltag, at FVU udvides med uddannelsesmuligheder inden for engelsk og it. Begge
uddannelsesmuligheder vil kunne bruges af personer, som senere vil benytte sig af
uddannelsestilbud på erhvervsakademierne, enten inden for fuldtidsuddannelsesområdet eller
inden for efter‐ og videreuddannelsessystemet og dermed skabe bedre overgange og fastholdelse
af faglærte eller andre, der har brug for bedre forudsætninger i it og engelsk.
Præcisering af udbydere
I den forestående tekstændring erstattes ordet ”VEU‐center” med ”VEU‐udbyder”. Sætningen bør
derfor med forlænges med ”samt udbydere af efter‐ & videreuddannelse inden for det
videregående uddannelsessystem”, så der ikke skabes den association, at VEU‐udbydere kun
omfatter de hidtidige parter i VEU‐centrene, nemlig erhvervsskolerne, VUC‐centrene samt de
private udbydere af AMU.
Venlig hilsen
Niels Egelund
Formand for rektorkollegiet
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