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Høringssvar over udkast til Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering,
uddannelsesplaner og procedure ved valg af ungdomsuddannelse
Forældreorganisationen Skole og Forældre takker for det tilsendte udkast til ovennævnte
bekendtgørelse.
Skole og Forældre er positive over for konkretiseringen af, hvilke elementer der indgår i
uddannelsesparathedsvurdering af eleverne og med hvilken vægtning.
Det er også positivt, at der er kommet mere konkrete kriterier for vurdering af de praksisfaglige
forudsætninger og at disse kan indgå som centrale i en helhedsvurdering af eleven, såfremt eleven
har opnået de nødvendige faglige forudsætninger.
Endvidere finder vi det meget væsentligt, at der fortsat er mulighed for elever, der er vurderet ikkeuddannelsesparate, at få revurderet deres uddannelsesparathed af den kommende
uddannelsesinstitution; både erhvervsuddannelserne og gymnasiale uddannelser.
Skærpelsen af kravet om skriftlighed i forhold til meddelelse om uddannelsesparathedsvurderingen
ser vi som en klar forbedring.
Vedr. § 15, så mener Skole og Forældre fortsat, at ansvaret for overholdelse af tidsfrister mv. ikke
alene påhviler forældre og elever, men skal sikres gennem et samarbejde mellem skole og hjem.
Vi mener også fortsat at vurdering af eleverne fra 8. klasse sker for sent, i forhold til at folkeskolen
reelt kan planlægge og realisere en styrkelse af elevernes kompetencer, da dette reelt bør opbygges
gennem hele skoleforløbet og være en central del af samarbejdet mellem skolens medarbejdere,
eleven og forældrene.
Derfor mener vi, at man senest fra 7. klasse, som start på udskolingen, skal begynde at arbejde med
elementerne i uddannelsesparathedsvurderingen. Dog mener vi ikke, at eleven på dette tidspunkt skal
vælge uddannelse, men med hjælp fra skolens fagrække og dialog om kommende uddannelsesvalg
kan begynde at reflektere over egne kompetencer, ønsker og muligheder i valg af
ungdomsuddannelse.
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