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Høringssvar til bekendtgørelser på vejledningsområdet
Forældreorganisationen Skole og Forældre takker for de tilsendte udkast.
For vores holdning til hele erhvervsuddannelsesreformen henviser vi til vores høringssvar om
denne (http://www.skole-foraeldre.dk/ViMener/Horingssvar.aspx), hvor vi sammenfattende
bl.a. konkluderer:
At den individuelle vejledningsindsats udelukkende rettes mod de forventede 20% af
eleverne, som ikke erklæres uddannelsesparate er dybt bekymrende, da alle elever har
behov for at blive udfordret i deres uddannelsesvalg.
Der foreslås, at ansvaret for at uddannelsesparate elever tilmeldes den valgte
ungdomsuddannelse via optag.dk overlades alene til forældrene. Dette forslag er i
uoverensstemmelse med folkeskolens formålsparagraf, som fastslår at skolen og
forældrene har et fælles ansvar for elevernes uddannelse.

Generelle bemærkninger
Det bør fremgå tydeligt, at det kun er relevante personer, samt andre, efter tilladelse fra
forældrene, der har adgang til oplysningerne i uddannelsesplaner,
uddannelsesparathedsvurderinger m.v. Hensigten er, at sikre, at ikke alle offentligt ansatte
kan argumentere for en ret til at tilgå oplysningerne.
Skole og Forældre ser gerne, at ovenstående fremgår direkte af bekendtgørelserne, evt. på
linje med fortrolighedskravene i forbindelse med nationale test, som det fremgår af
folkeskolelovens § 55 b.
Skole og Forældre finder det også hensigtsmæssigt, at bekendtgørelserne udspecificerer
eller henviser til krav om et tilfredsstillende generelt niveau for datasikkerhed, eksempelvis
set i lyset af, at oplysningerne vil blive brugt fra et meget stort antal computere m.v.
Endelig bør det overvejes, om det er nødvendigt med strategier over for forældre, der har
særlige udfordringer i forhold til bekendtgørelsens krav om digitale kompetencer hos
forældrene.

Skole og Forældre har herefter følgende bemærkninger til de enkelte bekendtgørelser:
Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv
Ingen bemærkninger.
Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.
Som følge af, at forældrene får det fulde ansvar for den individuelle vejledningsindsats og
ansvaret for tilmeldingen til en ungdomsuddannelse for så vidt angår de uddannelsesparate
unge, er det Skole og Forældres opfattelse, at der bør være større fokus på
vejledningsmateriale til netop forældrene, ligesom det bør overvejes at give kommunerne
pligt til at udbyde ”brobygningsforløb” målrettet forældrene, så forældre får en reel mulighed
for at få mere viden om et bredere felt af ungdomsuddannelser. Eksempelvis kunne
kommuner forpligtes til at lave en ”Fagenes Fest” årligt målrettet forældre.
Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og
procedurer ved valg af ungdomsuddannelse.
§ 2.
Ansvaret for at udfylde uddannelsesplan og indsende ansøgning til ungdomsuddannelse er
for de uddannelsesparate elevers vedkommende overladt fuldt og helt til forældrene og
eleven selv. Som omtalt i tidligere indsendt høringssvar til erhvervsuddannelsesreformen
vækker dette stor bekymring i Skole og Forældre.
Skole og Forældre ønsker derfor, at det i bekendtgørelsen præciseres hvem der har
ansvaret for at klæde forældrene på til denne opgave, fx kommunalbestyrelsen. Det er
vigtigt, ikke mindst i forhold til at mindske den sociale arvs betydning, at alle forældrene
bliver i stand til at løfte dette ansvar.
Det bør samtidig præciseres, hvem der har ansvaret for de elever, som ikke har forældre der
på nogen måde er i stand til at løfte deres del af ansvaret, hvilket typisk vil sige de socialt og
psykisk udsatte forældre. At en elev er uddannelsesparat betyder ikke nødvendigvis at
eleven har forældre, der kan løfte opgaver som at udfylde en uddannelsesplan og huske
deadlines.
Bekendtgørelsen bør også pålægge relevante offentlige myndigheder et krav om en markant
kommunikationsindsats over for forældrene i forbindelse med tidsfrister, procedurer m.v.
Individuelle rykkerprocedurer, som relevante myndigheder bliver ansvarlige for, bør også
blive et krav, med henblik på overordnet at sikre en rimelig afvikling af tilmeldingerne til
ungdomsuddannelserne.
Ovenstående kan efter Skole og Forældres opfattelse løses relativt enkelt ved brug af
digitale hjælpemidler, eksempelvis forældreintra, de kommende elektroniske elevplaner m.v.
§ 4, stk. 2
Skole og Forældre anbefaler at det præciseres, hvad formuleringen ”ved skoleforløbets
begyndelse” betyder. Skole og Forældre anbefaler, at der skal udarbejdes en
uddannelsesplan indenfor 3 uger fra skoleårets start.
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§ 4, stk. 4
Skole og Forældre anbefaler at tilføje ”…og hvem der har ansvaret.” til sætningen. Dette vil
tydeliggøre ansvarsfordelingen for at bringe eleven op til status af uddannelsesparat.
§ 10, stk. 2
Skole og Forældre finder, at kriterierne for vurdering af sociale forudsætninger vil kunne
tolkes for kraftigt i retning af et indsnævret normalitetsbegreb, som formentlig mest vil
tilgodese pigers normaladfærd. Skole og Forældre anbefaler at udvide kriterierne eller
kommentarerne til kriterierne, så disse også sikrer mangfoldighed og inkluderede elevers
adgang til ungdomsuddannelserne – eksempelvis i en retning så drenges normal adfærd er
mere dækket ind, fx evnen til at sige sin mening i en gruppesammenhæng, fokus på
spidskompetencer m.v..
Generelt i forhold til bekendtgørelsen bør det også overvejes nøje, om der skal være særlige
tiltag i forbindelse med minoritetsforældres adgang til vejledninger på eget sprog,
eksempelvis i form af hotlines, hvor der er medarbejdere, der taler minoritetssprog som
somali m.v.

Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.
I § 7 bør det fremgå, at der skal lægges særlig vægt på forældrenes holdning til en eventuel
fritagelse, da det er forældrene, der har det bedste kendskab til den unges faktiske situation.
De nuværende formuleringer har alene vægt på kommunens vurdering og det er
uacceptabelt efter Skole og Forældres opfattelse.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ungdomsuddannelsen for unge
med særlige behov.
Ingen bemærkninger.
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