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Sammenfatning af betænkningens indhold.

I indledningen (side 14-16) gøres der rede
for udvalgets nedsættelse, kommissorium og
sammensætning. Det anføres, at de af Lands-
organisationen i Danmark (LO) og de ud-
dannelsessøgende udpegede repræsentanter
ikke har kunnet tiltræde betænkningen.

I kapitel I (side 17-22) der betegnes lo-
vens område redegøres der indledningsvis for
udviklingen i det offentlige uddannelsessy-
stem. Sammenfattende anføres det, at et større
antal unge har gennemgået en længerevaren-
de uddannelse end for blot 10 år siden, og at
udviklingen synes at vise en forskydning fra
erhvervsuddannelserne til de boglige uddan-
nelser. På denne baggrund redegøres for ud-
viklingen fra lærlingeuddannelserne til de
erhvervsfaglige forsøgsuddannelser. Det har
ikke i det korte åremål siden forsøgslovens
ikrafttræden været muligt at udmønte ende-
lige erfaringsresultater fra forsøgsuddannel-
serne, men uanset dette er det udvalgets op-
fattelse, at der ved de erhvervsfaglige grund-
uddannelser er skabt et uddannelsessystem,
som man fremover må bygge videre på.

Da en væsentlig del af forsøgsuddannel-
serne bygger på lærlingeuddannelserne, fin-
der udvalget det mindre hensigtsmæssigt over
en længere årrække at operere med begge
parallelle uddannelsessystemer med forskel-
lig styring og forskellige økonomiske og ret-
lige vilkår, og man anbefaler derfor en hur-
tigst mulig overgang fra lærlingeuddannel-
serne til de erhvervsfaglige grunduddannel-
ser.

Det anføres videre om erhvervsuddannel-
sernes placering i det samlede uddannelses-
system, at udvalget finder det hensigtsmæs-
sigt, at der ved revisionen af loven om de er-
hvervsfaglige forsøgsuddannelser søges til-
rettelagt et uddannelsessystem, der kan om-

fatte en så stor gruppe som muligt af de
eksisterende erhvervsuddannelser, idet man
herved vil give mulighed for dels at sam-
ordne uddannelserne i et forenklet system,
dels at anvende samfundets samlede uddan-
nelsesressourcer på en hensigtsmæssig måde.
Udvalget finder det ikke her afgørende, om
uddannelsen er placeret under undervis-
ningsministeriet eller under andre ministe-
rier.

Kapitelll (side 23-33) omhandler de over-
ordnede principper for den erhvervsfaglige
grunduddannelse. Indledningsvis fremsættes
nogle betragtninger om tankerne om den
»livslange uddannelse«, og herefter gennem-
gås uddannelsesmodellen, som den har været
praktiseret under forsøgsuddannelserne, med
opbygning i hovederhvervsområder, hvor ele-
vens valg af uddannelsesretning gradvis ind-
snævres. Udvalget finder denne opdeling
principielt hensigtsmæssig, idet man dog for-
udsætter, at visse reguleringer kan finde
sted.

Herefter gennemgås dels basisuddannel-
sen, dels 2. dels-uddannelsen, således som de
har udviklet sig i forsøgsperioden. Der rede-
gøres nærmere for den fastsatte målsætning
for basisuddannelsen, nemlig at give en er-
hvervs- og uddannelsesvejledning, der kan
give en realistisk og virkelighedsnær bag-
grund for elevernes erhvervs- og uddannel-
sesvalg, at give en grundlæggende undervis-
ning inden for hovederhvervsområdet, der
kan danne baggrund for en fortsat uddan-
nelse, samt at give en alment dannende og
alment kompetencegivende undervisning i
fortsættelse af undervisningen i folkeskolen.
Udvalget tilslutter sig denne målsætning og
anbefaler, at den videreføres i det kommende
uddannelsessystem. Udvalget går ind for, at
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basisuddannelsen som hovedregel gennem-
føres på skole, idet man ikke kan tilråde, at
der indlægges virksomhedsophold under ba-
sisuddannelsen. Vedrørende 2. dels-uddan-
nelserne går udvalget ind for den for de
fleste områders vedkommende bestående
vekseluddannelse mellem praktikophold og
skoleundervisning. Denne form for uddan-
nelse bør finde sted i alle tilfælde, hvor der
ikke foreligger så specialiserede områder,
at det ikke vil være muligt at tilvejebringe
egnede praktikpladser.

Vedrørende principperne for adgangen til
uddannelsen, går udvalget ind for den i for-
søgsperioden gældende ordning, hvorefter
uddannelsessystemet skal betragtes som eta-
bleret med henblik på unge, der efter det 9.
skoleår ønsker at opnå en erhvervsfaglig
grunduddannelse, men således at uddannel-
sen også må stå åben, for eksempel for ele-
der der har gennemgået 10. klasse, eller for
elever der ønsker at flytte fra andre dele af
uddannelsessystemet, såsom fra gymnasiet.
Uanset den pågældende elevs forudgående
uddannelse finder man det dog betænkeligt
at springe basisårets grundlæggende indlæ-
ring over. Særligt omtales forholdene for den
gruppe af elever, der afbryder deres uddan-
nelse ved afslutningen af folkeskolens 9.
skoleår eller tidligere, den såkaldte »rest-
gruppe«. Man anbefaler, at der åbnes disse
elever mulighed for at gennemgå dele af en
erhvervsfaglig grunduddannelse, således at
de kan opnå en vis erhvervskompetence,
for eksempel gennem særligt tilrettelagte kur-
ser svarende til de kortere arbejdsmarkedsud-
dannelser. Det vil være nødvendigt at ind-
føre særlige regler for voksne elever, der
ønsker at gennemgå en erhvevsfaglig grund-
uddannelse.

Kapitlet indeholder herefter en oversigt
over undervisningens organisatoriske opbyg-
ning med opdelingen i obligatoriske fælles-
fag, retningsfag og valgfri fag. Der redegøres
specielt for, hvilken vægt der bør tillægges
de almene fag, og det anføres, at der til trods
for fællesfagenes traditionelle fagrække lig-
ger store muligheder i at gøre denne un-
dervisning relevant for eleverne og at mo-
tivere dem i en helt anden grad, end det
normalt er muligt i folkeskolen og gymna-
siet.

Til sidst i kapitel II gennemgås erhvervs-
og studievejledningen, som har været eta-

bleret i medfør af forsøgsloven, og som ud-
valget foreslår fortsat. Der fremhæves beho-
vet for vejledning både med hensyn til det
uddannelsesmæssige og med hensyn til per-
sonlige forhold.

Kapitel III (side 34-41) omhandler den
skolemæssige del af uddannelsen, dvs. dels
uddannelsen i basisåret, dels den skolemæs-
sige side af 2. dels-uddannelsen. Efter en gen-
givelse af nogle af forsøgsrådet i 1973 ved-
tagne principper for undervisningen i fælles-
fagene fastslår udvalget, at man finder det
væsentligt, at disse principper også frem-
over lægges til grund, hvis man skal kunne
realisere intentionerne med hensyn til den
almene del af undervisningen. Da man netop
for elever, der har valgt en faglig uddan-
nelse, har erfaring for, at deres interesse for
de teoretiske fag herunder fællesfag styrkes
ved en kombination af undervisning i prak-
tik og teori, anbefaler udvalget herudover, at
undervisningen i fællesfag spredes ud over
hele uddannelsesforløbet sideløbende med
den faglige specialisering.

Med hensyn til undervisningens geografi-
ske placering går udvalget ind for, at der
vedrørende basisuddannelserne tages meget
store hensyn til befolkningsunderlaget, så-
ledes at der opnås en spredning af uddan-
nelserne, medens der ved placeringen af 2.
dels skolerne dels må tages hensyn til de-
lingen i fagspecialer, der fører til færre cen-
trale skoler, dels til sammensætningen af
det lokale erhvervsliv. Selv om det må på-
regnes, at undervisningen fremover hoved-
sagelig henlægges til tekniske skoler og han-
delsskoler, finder udvalget dog, at også an-
dre skoleformer kan inddrages, bl. a. spe-
cialarbejderskoler, ligesom et samarbejde
med for eksempel gymnasieskolerne kan
tænkes.

I kapitel III gives herefter en oversigt
over skoleopholdenes varighed i forsøgspe-
rioden, dels i basisåret ,dels i 2. del. Udval-
get anbefaler en mere ensartet opbygning.

Med hensyn til spørgsmålet om en eller
flere årlige optagelser argumenteres der i
kapitlet for og imod en sådan ordning. Ud-
valget finder imidlertid ikke, at der indtil
nu foreligger tilstrækkeligt erfaringsmateriale
til, at man kan udtale sig om, hvilken løs-
ning der bør anbefales.

Sidst i kapitlet omtales kvalifikations-
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kravene til lærerne, idet uddannelsens brede
sigte stiller en række særlige krav til
lærerkorpsets kvalifikationer. I kapitlet gen-
gives de af forsøgsrådet i 1974 opstillede
kvalifikationskrav, dels af generel, dels af
speciel art, og udvalget anbefaler, at man
lægger disse principper til grund ved den
fremtidige ansættelses- og uddannelsespoli-
tik.

I kapitel IV (side 42-44) omhandles den
praktiske del af uddannelsen, dvs. praktik-
opholdene i 2. del. Efter en kort gennem-
gang af forholdene under forsøgsuddannel-
serne anføres, at formålet med praktikop-
holdet kan være at indlære nye færdig-
heder, at optræne rutine af det på skolen
indlærte, eller at give eleven en miljø-
oplevelse. Udvalget finder det ikke rigtigt på
forhånd at fastsætte bestemte regler om
praktikopholdenes længde i de forskellige
hovedområder, linier og grene.

Udvalget finder, at der nødvendigvis må
stilles visse krav til praktikvirksomhederne,
og man finder det herunder hensigtsmæssigt,
at arbejdsmarkedets parter har indseende
med, ikke blot hvilke erhvervsvirksomheder
der skal godkendes som praktikvirksomhe-
der, men også hvilke krav der skal stilles til
virksomhederne.

Herefter behandles problemet i forbin-
delse med tilvejebringelse af det tilstrække-
lige antal praktikpladser. Det anføres, at
vanskelighederne kan skyldes forskellige for-
hold, herunder bl. a. ukendskab til den nye
uddannelsesordning. Udvalget anbefaler, at
der af hensyn til elerne, til skolerne og til
arbejdsmarkedet træffes foranstaltninger til
et øget udbud af praktikpladser. Kapitlet
redegør for den af forsøgsrådet i september
1975 afgivne rapport, hvori der stilles en
række forslag til intensivering af arbejdet for
at fremskaffe flere praktikpladser bl. a. ved
gennemførelse af en central registrering.

Sidst i kapitel IV rejses spørgsmål om
gennemførelse af en uddannelse uden prak-
tik, således at elerne udelukkende tilegner
sig de nødvende færdigheder i skoler (værk-
stedsskoleundervisning). Denne mulighed
står allerede åben efter forsøgsloven, men
udvalget finder vekselvirkningen mellem
skoleophold og praktikophold af så stor be-
tydning for uddannelsen som helhed, at
man ikke kan tilråde uddannelse på værk-

stedsskoler bortset fra rene undtagelsestil-
fælde.

Kapitel V (side 45-54) omhandler styrin-
gen af uddannelserne. Udvalget finder her, at
sondringen under forsøgsuddannelserne
mellem et råd fælles for alle hovederhvervs-
områder og udvalg inden for hvert hoved-
erhvervsområde bør bibeholdes, ligesom man
finder det rigtigt, at de fælles faglige ud-
valg og brancheudvalgene fortsat indgår
i styringen af uddannelserne. Man foreslår
derfor som styringsorganer etableret et er-
hvervsuddannelsesråd til afløsning af for-
søgsrådet samt erhvervsuddannelsesudvalg
inden for hvert hovederhvervsområde til af-
løsning af forsøgsudvalgene.

Udvalget fremsætter forslag til styrings-
organernes sammensætning og foreslår, at
der stilles det nødvendige sekretariat til rå-
dighed for rådet, samt såvel sekretariat som
konsulenter til rådighed for erhvervsuddan-
nelsesudvalgene.

Med hensyn til styringsorganernes kom-
petence anføres det, at erhvervsuddannelses-
rådet udelukkende bør have rådgivende
funktioner vedrørende overordnede erhvervs-
uddannelsespolitiske spørgsmål. Der gives
i betænkningen en nøjere oversigt over,
hvilke opgaver rådet skal kunne tage op til
behandling. Erhvervsuddannelsesudvalgenes
opgaver skal ifølge udvalget koncentrere sig
om det faglige indhold og mål i de enkelte
uddannelser. Udvalget skal i et vist omfang
efter delegation fra undervisningsministeriet
kunne påtage sig administrative opgaver.
Også de faglige udvalg, brancheudvalgene og
uddannelsesnævnene forudsættes at få til-
lagt en bestemt kompetence i den kommende
uddannelsesordning.

Efter en beskrivelse af en normal sags-
gang ved etablering af nye uddannelsesområ-
der anfører udvalget, at det om de enkelte
styringsorganers virkeområde må anses for
hensigtsmæssigt, at lærlingerådet erstattes af
erhvervsuddannelsesrådet, eventuelt for visse
opgavers vedkommende af erhvervsuddan-
nelsesudvalgene, således at der kan etable-
res en fælles styring af de to parallelle ud-
dannelsesformer og herved en hurtigere over-
gang fra lærlingeuddannelsen til den er-
hvervsfaglige grunduddannelse. Man anfører
endvidere, at også andre uddannelser, så-
fremt det findes hensigtsmæssigt, vil kunne
inddrages under de erhvervsfaglige grund-
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uddannelser og dermed under den skitserede
styringsmekanisme. Specielt om forholdene
mellem de erhvervsfaglige grunduddannelser
og arbejdsmarkedsuddannelserne anføres det,
at udvalget ikke tænker sig en sammen-
smeltning af disse to uddannelser, men man
anbefaler derimod et nært samarbejde.

I relation til uddannelsesrådet for de fort-
satte skoleuddannelser anføres det i kapitlet,
at dette råd og de for de erhvervsfaglige
grunduddannelser foreslåede råd og udvalg
har hver sine opgaver at varetage. Udvalget
kan derfor ikke anbefale, at uddannelses-
rådet for de fortsatte skoleuddannelser er-
statter erhvervsuddannelsesrådet eller er-
hvervsuddannelsesudvalgene, men man fin-
der et nært samarbejde af stor betydning.

Til sidst i kapitlet gives en oversigt over
de enkelte styringsorganers beføjelser.

1 kapitel VI (side 55-71) omtales de ud-
dannelsessøgendes retlige forhold. I kapitlet
gennemgås en række retsforhold, som indgår
i uddannelsessammenhængen, og i særlig
grad er retsforholdene for lærlingeuddannel-
serne og de erhvervsfaglige grunduddannel-
ser belyst.

Det anføres indledningsvis, at forskellene
i uddannelsernes opbygning har medført, at
en række af lærlingelovens bestemmelser
ikke er anvendelige på de erhvervsfaglige
grunduddannelser, men at det på den anden
side er vigtigt at undersøge, om det er mu-
ligt at fastsætte fælles retsregler.

Med hensyn til optagelseskriterierne, er
det udvalgets opfattelse, at optagelse i basis-
uddannelsen skal være et tilbud, der står
åbent for alle efter det 9. skoleår, medens
antallet af praktikpladser og arbejdsmarkeds-
politiske hensyn kan spille ind som en ad-
gangsregulerende faktor ved optagelse til 2.
del. Udvalget mener, at indgåelse af en prak-
tikaftale fortsat må være en nødvendig forud-
sætning for påbegyndelse af 2. del, og at
undtagelse kun bør gøres under ganske sær-
lige omstændigheder.

Efter en gennemgang af elevernes rettig-
heder og forpligtelser under skoleopholdene,
omtales i hvilken form prøver, eksaminer
m. v. skal etableres. Udvalget går under hen-
syn til de indvundne erfaringer i forsøgs-
perioden ind for, at der foretages en konti-
nuerlig evaluering af elevernes arbejde. Ele-

verne bør have ret til et uddannelsesbevis for
hvert bestået trin i uddannelsen.

Med hensyn til indgåelse af praktikaftale
melem eleven og praktikvirksomheden be-
handles i kapitlet det vigtige spørgsmål, om
der bør foreligge kontraktspligt på samme
måde, som der i lærlingelovens § 1 foreligger
pligt til at oprette en skriftlig lærekontrakt
for den, der antager en person under 18 år
til at udføre fagligt arbejde. Efter en nøjere
argumentation for fordelene og ulemperne
ved kontraktspligt foreslår udvalget, at det
overlades til parterne selv at bestemme,
hvorvidt en indgået aftale skal udgøre et led i
et uddannelsesforløb under den erhvervsfag-
lige grunduddannelse, således at skriftlig
kontrakt skal oprettes. Udvalget finder, at
der bør fastsættes klare regler for praktik-
aftalens indhold og omfang samt aftalens
varighed og ophør.

Vedrørende parternes retligheder og for-
pligtelser under praktikopholdet bor der efter
udvalgets opfattelse for de erhvervsfaglige
grunduddannelser etableres tilsvarende reg-
ler som i lærlingeforhold. Man forudsætter,
at eleverne aflønnes under praktikopholdene
efter regler svarende til lærlingelovens be-
stemmelser, og at der i øvrigt i de faglige
overenskomster mellem arbejdsmarkedets
parter fastsættes regler for aflønning af ele-
ver. Herefter gennemgås reglerne om ATP,
sygdom, andet fravær, graviditet og fødsel,
ferie og feriegodtgørelse samt beskyttelses-
foranstaltninger, forsikringer m. v. Det er ud-
valgets opfattelse, at man så vidt muligt bør
anvende de for arbejdsmarkedet alminde-
ligt gældende regler også på elever i den
erhvervsfaglige grunduddannelse.

Sidst i kapitlet behandles spørgsmålet om
afgørelse af tvistigheder mellem den uddan-
nelsessøgende og praktikstedet. Udvalget
foreslår her det ved forsøgsloven hjemlede
tvistighedsnævn opretholdt, og man hen-
stiller, at spørgsmålet om en sammenlæg-
ning af lærlingevoldgiftsretterne og tvistig-
hedsnævnet til ét samlet organ tages op til
overvejelse.

I kapitel VII (side 72-80) omhandles fi-
nansieringen af uddannelserne, dvs. drifts- og
anlægsudgifterne på de skoler, hvor uddan-
nelsen foregår. I kapitlet gennemgås de for-
skellige regler for lærlingeuddannelserne, de



13

erhvervsfaglige forsøgsuddannelser og andre
erhvervsmæssige grunduddannelser.

Det anføres i kapitlet, at man kunne
overveje en finansiering af skolernes drifts-
udgifter ved skolepenge fra det enkelte prak-
tiksted, ved finansiering gennem fonds eller
ved amtskommunal finansiering. Udvalget
finder dog ingen af disse finansieringsformer
særlig anbefalelsesværdig, og man slutter
med at foreslå, at skolernes driftsudgifter
alene afholdes af staten.

Med hensyn til anlægsudgifterne foreslår
udvalget, at de hidtil gældende regler op-
retholdes.

Til sidst i kapitlet rejses spørgsmålet, om
skolerne fortsat skal være selvejende insti-
tutioner eller eventuelt overgå til at være
statsinstitutioner. Udvalget erklærer sig enig
i en del af den kritik, der er rejst mod sko-
lernes nuværende ledelsesform, men man
finder dog, at der er forhold, der taler til
fordel for den eksisterende struktur, even-
tuelt i forbindelse med en reorganisering af
skolernes bestyrelse, således at disse kom til
at repræsentere samtlige interesser i forbin-
delse med de på skolerne værende uddan-
nelser.

I kapitel VIII (side 81-83) omtales de
økonomiske forhold for eleverne. Der gen-
nemgås først den i forsøgsloven hjemlede
ordning, hvorefter der betales eleverne en
særlig godtgørelse. Udvalget finder ikke, at
denne ordning, der var begrundet i hensynet
til en retfærdig bedømmelse af en række ud-
dannelsesforsøg over en kortere årrække,
kan fortsætte under en fremtidig, mere per-
manent uddannelse. Det er udvalgets opfat-
telse, at der fremover bør anvendes de støtte-
former, der er gældende for alle andre ud-
dannelsessøgende, nemlig ungdomsydelse og

statens uddannelsesstøtte. Dog finder ud-
valget det hensigtsmæssigt, at praktikvirk-
somhederne fortsat yder eleverne løn under
praktikopholdene, ligesom det efter udval-
gets opfattelse kan blive nødvendigt i sær-
lige tilfælde at yde en større støtte for at kun-
ne tiltrække de elever, der ellers ville gå di-
rekte fra skolen over i arbejdslivet uden
særlig uddannelse.

I kapitel IX (side 84-90) afsluttes med
uddannelsesreformens økonomiske konse-
kvenser. Med udgangspunkt i undervisnings-
ministeriets budgetforslag for finansårene
1976-80, der forudsætter en udbygnings-
takt med en årlig tilgang på 30.000 elever i
1979-80, er foretaget beregning af drifts-
omkostningerne. Udvalget har endvidere be-
regnet de økonomiske konsekvenser af en
forøget tilgang til de erhvervsfaglige grund-
uddannelser fra 30.000 til henholdsvis 40.000
og 45.000 elever. En sådan udvidelse må for-
udsætte, at tilgangen til lærlingeuddannel-
serne og uddannelsen til handelseksamen
helt ophører, og at visse andre uddannelser
inkorporeres i de erhvervsfaglige grund-
uddannelser.

I kapitlet anføres endvidere en sammen-
ligning mellem både enhedsomkostningerne
og de totale uddannelsesomkostninger pr. op-
taget elev ved forskellige alternative uddan-
nelser (folkeskolens 10. skoleår, gymnasiet,
lærlingeuddannelserne og de erhvervsfaglige
grunduddannelser.) Omkostningerne inden
for erhvervsuddannelserne er ikke ens for
de forskellige erhvervsområder, og forskel-
lene er i kapitlet illustreret ved nogle tabeller.

Sidst i kapitlet er anslået de med uddan-
nelsesreformen forbundne anlægsudgifter
samt det behov for lærere, der vil være efter
de forskellige alternativer.
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Indledning.
Udvalgets nedsættelse, kommissorium m.v.

Indledning.
Udvalget vedrørende forslag til revision af
lov nr. 291 af 7. juni 1972 om erhvervs-
faglige forsøgsuddannelser (forsøgsloven)
blev efter tiltrædelse af undervisningsmini-
steren nedsat af forsøgsrådet for de erhvervs-
faglige grunduddannelser i december 1973.

Udvalget fik til opgave at overveje og af-
give indstilling til forsøgsrådet om forslag til
revision af forsøgsloven. Indstillingen skulle
bl. a. omfatte forslag vedrørende:
1) Principperne for de erhvervsfaglige

grunduddannelsers opbygning samt mu-
lighederne for uddannelsesmæssig koor-
dinering mellem disse uddannelser og
arbejdsmarkedsuddannelserne. Udvalget
skulle under overvejelserne være op-
mærksom på sammenhængen mellem de
erhvervsfaglige uddannelser og det øvrige
uddannelsessystem.

2) Nedsættelse af planlæggende, styrende
og koordinerende organer for det er-
hvervsfaglige uddannelsessystem, herun-
der disse organers kompetence og sam-
mensætning.

3) Finansiering af drifts- og anlægsudgifter
samt økonomisk støtte til de uddannelses-
søgende i de erhvervsfaglige grunduddan-
nelser samt mulighederne for en tilpas-
ning hertil af de tilsvarende regler for
lærlingeuddannelserne.

4) Det retlige forhold imellem den uddan-
nelsessøgende, skolen og praktikvirksom-
heden, herunder behandlingen af tvistig-
heder, i de erhvervsfaglige grunduddan-
nelser samt mulighederne for en tilpas-
ning hertil af de tilsvarende regler i lær-
lingeuddannelserne.

5) Udbygningen af de erhvervsfaglige grund-
uddannelser efter 1975-76.

Som formand for udvalget blev udpeget
uddannelseskonsulent Carl Jørgensen, der

den 12. marts 1974 blev afløst af davæ-
rende forbundssekretær Erik Andersen, der
atter den 15. august 1974 blev afløst af for-
stander Robert Christensen. Udvalget fik i
øvrigt følgende sammensætning:

Af Dansk Arbejdsgiverforening blev ud-
peget 3 medlemmer:
Oldermand, skræddermester Holger Voigt-

Petersen.
Direktør Sven F. Thomsen, Jern- og Metal-

industriens Sammenslutning.
Underdirektør Erik Tøttrup, Dansk Arbejds-

giverforening.

Af Landsorganisationen i Danmark blev
udpeget 3 medlemmer:
Forretningsfører Kaj Bentzen, Handels- og

Kontorfunktionærernes Forbund i Dan-
mark.

Sekretær Vilh. Petersen, Specialarbejderne i
Danmark.

Konsulent Jørgen Hansen, Landsorganisatio-
nen i Danmark.

Af de pædagogiske foreninger blev udpe-
get 2 medlemmer:
Lektor, cand. jur. Preben Holm, Handels-

skolernes Lærerforening.
Afdelingsleder Georg Wiborg, Dansk Tek-

nisk Lærerforening.

Som repræsentant for de uddannelses-
søgende blev udpeget 1 medlem:
Formand Bo Rosschou, Lærlingenes og ung-

arbejdernes Landsorganisation.

Som repræsentant for arbejdslederne blev
udpeget 1 medlem:
Formand Olaf Jensen, Foreningen af værk-

stedsfunktionærer inden for jernindustrien
i Danmark.
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Af arbejdsministeriet blev udpeget 2 med-
lemmer:
Kontorchef J. Wandall, arbejdsministeriet.
Sekretariatschef S. Grove, Sekretariatet for

arbej dsmarkedsuddannelserne.

Som tilforordnet udvalget har deltaget:
Fuldmægtig Uffe Spanger, sekretær for for-

søgsudvalget for jern- og metalområdet.
Handelslærer N. H. Tetzschner, sekretær for

forsøgsudvalget for handels- og kontor-
området.

Under lovrevisionsudvalget har der fra
juni 1974 været nedsat en arbejdsgruppe
bestående af formanden (først forbunds-
sekretær Erik Andersen og senere forstan-
der Robert Christensen), underdirektør Erik
Tøttrup, Dansk Arbejdsgiverforening, kon-
sulent Jørgen Hansen, Landsorganisationen i
Danmark, sekretariatsleder Peter Grünbaum,
fuldmægtig Per Bitz Johansen og fuldmægtig
Thomas Grage, alle forsøgsrådets sekretariat.
Arbejdsgruppen blev i november 1974 sup-
pleret med ekspeditionssekretær Sten Her-
felt, fuldmægtig Bo Fremming og fuldmægtig
Tove Witt fra undervisningsministeriets de-
partement. Sidstnævnte tre har sammen
med fuldmægtig Per Bitz Johansen virket
som en sekretariatsgruppe, medens de egent-
lige sekretariatsforretninger for lovrevisions-

udvalget er varetaget af fuldmægtig Per Bitz
Johansen og fuldmægtig Thomas Grage.

Lovrevisionsudvalget har holdt 17 møder.
Desuden har man den 30. april 1975 afholdt
en konference med medlemmerne af for-
søgsudvalgene. På grundlag af de på denne
konference stedfundne drøftelser er der til
forsøgsudvalgene stillet en række spørgsmål
med henblik på at få belyst forsøgsudvalge-
nes erfaringer under forsøgsperioden. De
indkomne svar er indgået i det materiale, der
ligger til grund for betænkningens udarbej-
delse.

Arbejdsgruppen har holdt 20 møder.
I skrivelse af 26. august 1975 meddelte

undervisningsministeren, at hun fandt det
hensigtsmæssigt, at udvalget fik lejlighed til
at overvære folketingets førstebehandling af
forslaget til folketingsbeslutning om 10.-12.
uddannelsesår, og at fristen for lovrevisions-
udvalgets afgivelse af betænkningen som
følge heraf kunne udsættes, indtil en ny frist
blev fastsat.

I slutningen af november 1975 er der til-
gået udvalgets formand meddelelse om, at det
nu var ministerens ønske, at betænkningen
forelå færdig i december 1975 samtidig med
fremsættelsen af forslaget om folketingsbe-
slutning om 10.-12. uddannelsesår.

Af tidsmæssige grunde har det dog ikke
været muligt at afgive betænkningen før nu.

Robert Christensen
Formand.

Olaf Jensen

Holger Voigt-Petersen

København, den 12. januar 1976.

S. Grove

Sven F. Thomsen

J. Wandall

Preben Holm

Erik Tøttrup

Georg Wiborg

LO's repræsentanter har besluttet ikke at
tiltræde det foreliggende forslag til betænk-
ning, lovforslag og retsbekendtgørelse ved-
rørende de erhvervsfaglige grunduddannel-
ser.

Man har i den forbindelse lagt vægt på,
at den i august 1975 meddelte udsættelse af
arbejdet i lovrevionsudvalget har betydet,
at der ikke har været den fornødne tid til
en forsvarlig behandling. Man er endvidere

af den opfattelse, at tidspresset har medført,
selve betænkningen på en række punkter
bærer præg af uklarhed. Dette forhold viser
sig specielt, hvad angår de unges økonomi-
ske vilkår, forholdet til de uddannelser, som
aktuelt er henlagt under arbejdsministeriet,
samt spørgsmålet om de retlige vilkår, der
skal sikre, at de unge uddannes på forsvarlig
vis.

Da LO's repræsentanter finder, at ikke
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mindst de omtalte punkter bør finde en
positiv afklaring, inden der tages skridt til en
endelig lovgivning, kan man ikke tiltræde

den foreliggende betænkning og anbefaler
derfor, at den gældende forsøgslov gennem-
føres uændret til næste folketingssamling.

Kaj Bentzen

København, den 12. januar 1976.

Jørgen Hansen Vilh. Petersen

De uddannelsessøgendes repræsentant kan
tilslutte sig LO's udtalelse og ønsker at til-
føje følgende:

Forsøgsperioden har til fulde bevist, at en
velorganiseret tilvejebringelse af praktikplad-
ser vil være af afgørende betydning for efg-
uddannelsens fortsatte udvikling. Det har
vist sig, at en øget oplysningsvirksomhed
ikke er tilstrækkelig til at hindre arbejdsgi-
vernes fortsatte lukning af godkendte lære-
pladser — en tendens som har betydet en
voldsom forøgelse af ungdomsarbejdsløshe-
den, men som ikke kan begrundes i virksom-
hedernes faldende omsætning, idet lærlinge-
lønnen fortsat er en forsvindende lille del af
virksomhedernes samlede driftsudgifter.

På baggrund af denne konstatering af ar-
bejdsgivernes særlige rolle i forbindelse med
en planmæssig udvikling af efg foreslås det
derfor, at folketinget træffer de fornødne
foranstaltninger til at sikre, at arbejdsgiverne
stiller det fornødne antal lærepladser til rå-
dighed.

Samtidig anbefales det, at der etableres
en registrerings- og fordelingscentral for den
til rådighed stående praktikpladskapacitet.

Det har været en afgørende svaghed i for-
søgsperioden, at eleverne efter afslutningen
af basisåret ikke har haft garanti for, at ud-
dannelsen kunne fortsætte og afsluttes. Det
foreslås derfor, at alle elever garanteres mu-
ligheden for uddannelse i 2. del. Dette til-
bud gives på grundlag af en effektiv erhvervs-
og uddannelsesvejledning i 1. del samt i
folkeskolens afgangsklasser, der i videst mu-
ligt omfang skal sikre, at eleverne ikke ud-
dannes til fag, hvor organisationerne er
enige om at begrænse tilgangen af ny arbejds-
kraft.

Som en naturlig følge af forslaget om en
central organisering af praktikpladsforhol-

dene foreslås det, at det direkte kontrakt-
forhold mellem elev og virksomhed erstattes
af, at skolerne indgår praktikaftaler med
virksomhederne.

Med de tekniske skolers og handelsskoler-
nes overgang til total, offentlig finansiering
finder jeg det hensigtsmæssigt, at der fore-
tages en nyorganisering af skolernes ledelse.
I kraft af, at skolerne er selvejende insti-
tutioner, har arbejdsgiverne fastholdt en
faktisk monopolstilling i ledelserne som et
levn fra den tid, da arbejdsgiverne finan-
sierede en del af skolernes drift. Denne for-
tidige ledelsesform er ikke i overensstem-
melse med de principper om paritetisk sam-
mensatte styringsorganer, der i øvrigt er
kendetegnende for de faglige uddannelser.

Det foreslås derfor, at skolerne omdannes
fra at være selvejende institutioner til stats-
institutioner, og at der i denne forbindelse
fastlægges en styrelseslov for skolerne, der
sikrer demokratisk repræsentation i de sty-
rende organer fra arbejdsgiverne, fagbevæ-
gelsen - herunder lærlingeorganisationerne -
elevråd, lærerråd samt administrativt per-
sonale.

Den statsfinansierede godtgørelse til ele-
verne under disses skoleophold har vist sig
at være en afgørende forudsætning for, at
den sociale skæve rekruttering, som den
kendes fra gymnasiet, ikke i nævneværdig
grad er blevet overført til efg.

En fastholdelse af uddannelsesgodtgørelse
under skoleophold er derfor en nødvendig-
hed, hvis en begyndende nedbrydning af den
sociale sortering i uddannelsernes gymnasiale
trin skal fortsætte.

Det foreslås derfor, at uddannelsesgodt-
gørelsen fastholdes efter de hidtil gældende
principper.

København, den 12. januar 1976.

Bo Rosschou.



17

Kapitel I.
Lovens område.

1. Baggrund. Udvikling i det offentlige
uddannelsessystem.

Udviklingen i det offentlige uddannelsessy-
stem i de senere år har været præget af store
forandringer.

1.1. I folkeskolen er der således de sidste
ca. 15 år sket mange omlægninger og for-
nyelser, hvoraf kort skal omtales 2 tenden-
ser. For det første har en stadig større del af
eleverne forladt skolen på et senere trin end
efter det 7. skoleår, og det må betragtes som
en naturlig konsekvens af denne udvikling,
at undervisningspligtens varighed er blevet
udvidet til 8 år fra 1972-73 og 9 år fra
1973-74. For det andet er den tidligere al-
mindelige deling af eleverne i en almen linie
og en boglig linie blevet udskudt fra efter
5. klasse til efter 7. klasse. Ved lov nr. 313
af 26. juni 1975 om folkeskolen er linie-
delingen helt faldet bort. Samtidig er 9. klasse-
og 10. klasseprøverne samt realeksamen ble-
vet afløst af folkeskolens afgangsprøver efter
9. og 10. klasse og af folkeskolens udvidede
afgangsprøver efter 10. klasse. Prøverne er
enkeltfagsprøver og indstilling til dem er fri-
villig.

1.2. Inden for 10.-12. uddannelsesår,
der omfatter de alment-gymnasiale uddan-
nelser og de grundlæggende erhvervsuddan-
nelser, har udviklingen ligeledes været præ-
get af en kraftig udbygning.

1.2.1. For så vidt angår de alment-gymna-
siale uddannelser er antallet af gymnasier
fra 1960-73 steget fra 80 til 110. Denne ud-
bygning har medført en større geografisk
spredning af gymnasierne, således at gym-
nasieuddannelsen i dag må siges at udgøre
et reelt uddannelsestilbud til langt den over-

vejende del af de unge. I samme tidsrum er
tilgangen til gymnasierne steget fra 7.100 til
15.000.

Ved en lov af 1966 blev der endvidere fra
1967 skabt mulighed for oprettelse af kurser
til højere forberedelseseksamen (HF). I 1973
fandtes der 86 HF-kurser, der fik en tilgang
på mere end 6.000 studerende. HF-uddan-
nelsen, der tages dels som enkeltfag ved for-
beredelseskurserne dels som heltidsuddan-
nelse ved HF-kurserne, adskiller sig navnlig
fra gymnasieuddannelsen ved, at den enkelte
elev i betydeligt omfang selv sammensætter
sin fagkombination af til dels niveaudelte
fag.

1.2.2. For så vidt angår erhvervsuddan-
nelserne betød vedtagelsen af den nuværen-
de lærlingelov af 1956 i sig selv omfattende
omlægninger af lærlingeuddannelserne, og
der er siden da atter sket væsentlige ændrin-
ger. Inden for håndværks- og industrifagene
starter den overvejende del af lærlinge i dag
på en forskole af i gennemsnit ca. 12 ugers
varighed. Undervisningen, der siden 1964
udelukkende foregår på dagskole, finder nu
sted i fagklasser (tømrerklasser, smedeklas-
ser etc.) opdelt i uddannelsestrin og består
i betydeligt omfang af praktik i værksteds-
lokaler. Gennemførelsen af den fag- og trin-
delte undervisning har af hensyn til elev-
grundlagets størrelse gjort det nødvendigt at
samle undervisningen på færre skoler. I kon-
sekvens heraf er der i løbet af 1960erne
fundet en stærk centralisering af undervis-
ningen sted, således at der i dag findes ca.
50 tekniske skoler med lærlingeundervisning
mod ca. 250 i 1960.

I de første ca. 10 år efter 1956-lovens
ikrafttræden var der en stigende tilgang af
unge til lærlingeuddannelserne, men siden
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raidten af 1960'erne er tilgangen imidlertid
faldet ud over, hvad mindskelsen af de rele-
vante fødselsårgange skulle betinge.

Inden for det tekniske uddannelsesområ-
de er der i løbet af 1960'erne etableret en
række såkaldte teknikeruddannelser, der
særligt sigter mod beskæftigelse i industrien.
En del af disse uddannelser - de såkaldte
seniorteknikeruddannelser (f.eks. elektronik-
tekniker, byggetekniker, maskintekniker) -
bygger på en forudgående faglig uddannelse,
mens juniorteknikeruddannelserne kan på-
begyndes i umiddelbar forlængelse af folke-
skolens 9. og 10. klasse/3, real og rent ud-
dannelsesmæssigt således er placeret paral-
lelt med lærlingeuddannelserne og de er-
hvervsfaglige uddannelser. Tilgangen til dis-
se uddannelser har dog ikke kunnet mod-
svare nedgangen i lærlingetallet.

Inden for handels- og kontorfagene er af-
tenskoleundervisningen ligeledes blevet af-
løst af dagundervisning. Også her er under-
visningen blevet centraliseret på færre sko-
ler. I 1960 var der 170 handelsskoler, mens
der i dag findes 59. Lærlingeuddannelsen,
der afsluttes med handelsmedhjælpereks-
amen (hmx) er i stigende grad blevet afløst
af kursus til handelseksamen (hx), der er en
1-årig dagskoleuddannelse. I 1975 påbegynd-
te således ca. 12.000 elever kursus til han-
delseksamen mod knapt 1.500 i 1965. Taget
under et har tilgangen til grunduddannel-
serne inden for handels- og kontorområdet
stort set været konstant i samme periode.

1.3. Den stigende søgning til gymnasier
og HF-kurser har som ventet medført et
stærkt pres på de videregående uddannelser
og i konsekvens heraf har også disse uddan-
nelser måttet udbygges.

1.4. Den overfor skitserede udvikling i
uddannelsessystemet har medført, at et bety-
deligt større antal unge har gennemgået en
længerevarende uddannelse end for blot 10
år siden. Sociologiske undersøgelser synes
imidlertid at vise, at den del af en fødselsår-
gang (18-19 årige), der hverken får en stu-
dierettet eller en erhvervsrettet grunduddan-
nelse efter folkeskolen, stort set har været
konstant fra 1965 til 1973, nemlig på ca.
30 pct.1) Selv om en del af disse unge for-

mentlig på et senere tidspunkt vil gennemfø-
re en formaliseret erhvervsmæssig grundud-
dannelse af kortere eller længere varighed,
må resultatet af den oven for skitserede ud-
vikling have været en forskydning fra er-
hvervsuddannelserne til de boglige uddannel-
ser.

Det var bl. a. som følge af denne udvik-
ling, at arbejdet med en revision af lærlinge-
uddennelserne påbegyndtes. Grundlaget for
arbejdet var en kritisk vurdering af lærlinge-
uddannelserne, der kort kan gøres op i føl-
gende punkter:
- Lærlingeuddannelsernes nuværende struk-

tur medfører, at de unge for tidligt og
ofte uden at have en realistisk baggrund
skal vælge en faglig uddannelse, idet er-
hvervsvalget træffes allerede ved indgåel-
sen af læreforholdet. Bl. a. som en konse-
kvens heraf hæves ca. 30 pct. af lærefor-
holdene.

- De unge sættes allerede fra begyndelsen i
snævre uddannelses- og erhvervsmæssige
rammer, med meget begrænsede mulighe-
der for uddannelsesskift og videreuddan-
nelse.

- Der er i nogen grad tale om en skæv geo-
grafisk rekruttering til lærlingeuddannel-
serne som følge af, at de lokale arbejds-
markedsforhold bestemmer arten og om-
fanget af udbudet af lærepladser.

- Koordineringen af oplæringen på skole og
i virksomhederne er utilstrækkelig.

- Visse af de arbejdsfunktioner, lærlingeud-
dannelserne sigter mod, vil ofte kunne ud-
føres af folk med en mindre omfattende
uddannelse.

- Der lægges for lidt vægt på den almen-
kompetencegivende og almendannende
undervisning.

Udvalget mener, at den rejste kritik fort-
sat har gyldighed, og at de nævnte forhold
har medvirket til den mindskede tilgang til
lærlingeuddannelserne, en nedgang der har
været større end tilgangen til de erhvervs-
faglige forsøgsuddannelser.

De erhvervsfaglige forsøgsuddannelser har
på den anden side i de få år, de har eksiste-
ret, opnået en større søgning, end der kapa-

l) Erik Jørgen Hansen: De 14-20 åriges uddannelsessituation 1965 Bind I. Social og geografisk rekruttering.
Socialforskningsinstituttets publikation nr. 31 1968.
Bente Ørum: Fra skole til erhverv. Socialforskningsinstituttets meddelelser nr. 7 1974.
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citetsmæssig var dækning for. Det har ikke
i det korte åremål siden forsøgslovens ikraft-
træden været muligt at udmønte endelige
erfaringsresultater fra forsøgsuddannelserne,
men uanset dette er det udvalgets opfattel-
se, at der ved de erhvervsfaglige grundud-
dannelser er skabt et uddannelsessystem,
som man fremover må bygge videre på. Ud-
valget vil i denne betænkning redegøre nær-
mere for baggrunden for udvalgets opfat-
telse.

Da det for den samfundsmæssige erhvervs-
fordeling må skønnes uheldigt, at tendensen
mod en fortsat stigning af uddannelsen på
det boglige område fortsætter på bekostning
af erhvervsuddannelserne, og da det må væ-
re af stor betydning i uddannelsessystemet
at få inddraget så stor en del som muligt af
de unge, der fra folkeskolen går direkte ud
i erhvervslivet uden yderligere uddannelse,
må det være naturligt at sigte på en udbyg-
ning og forbedring af de eksisterende er-
hvervsuddannelser.

Til bedømmelse af, hvorledes en sådan
udbygning kan ske, skal nedenfor først rede-
gøres for den udvikling der i de senere år
har fundet sted inden for erhvervsuddannel-
serne, og dernæst skal man fremkomme med
nogle overvejelser om en fortsat udbygning
af uddannelserne, således at disse dels kan
optage en større del af de uddannelsessøgen-
de, dels spænde over et større spektrum af
uddannelsesretninger.

2. Lærlingeuddannelserne og de erhvervs-
faglige forsøgsuddannelser.

2.1. Det var bl. a. på baggrund af den
oven for skitserede udvikling, at undervis-
ningsministeren i 1970 efter indstilling fra
udvalget vedrørende de faglige grunduddan-
nelser nedsatte udvalget til revision af lov-
givningen vedrørende lærlingeuddannelsen.
Udvalgets arbejdsområde skulle i første ræk-
ke omfatte de retlige og økonomiske spørgs-
mål, der var reguleret i lov om lærlingefor-
hold samt de gældende love om godkendelse
af og tilskud til handelsskoler og tekniske sko-
ler. Endvidere skulle udvalgets forslag til ny-
ordning af de retlige og økonomiske forhold
tilpasses de fremtidige faglige grunduddan-
nelser, ligesom der skulle tilstræbes en har-
monisering med de økonomiske forhold, der
i øvrigt var gældende for samme alderstrin
inden for andre dele af uddannelsessystemet.

Som oven for anført var der allerede med
hjemmel i lærlingeloven af 1956 sket bety-
delige omlægninger i og udvidelser af lær-
lingenes skoleuddannelse, hvilket samtidig
havde banet vej for en afkortning af praktik-
tiden, så den samlede uddannelsestid var
nedbragt fra ca. 4 år til 2-3 V2 år. Med hjem-
mel i lærlingelovens § 31 var der desuden
allerede i 1969 iværksat uddannelsesforsøg
inden for jern- og metalområdet. I og for sig
gav lærlingeloven således hjemmel til for-
søgsvirksomhed, men udvalget foreslog til
trods herfor, at forsøgene blev hjemlet i en
særskilt lov, idet man mente, at det herved
i højere grad ville blive muligt at tilpasse
de faglige grunduddannelser til det øvrige
uddannelsessystem. Man kan således sige, at
de erhvervsfaglige forsøgsuddannelser skul-
le bygge bro mellem lærlingeuddannelserne
og det øvrige uddannelsessystem.

I det betænkningsarbejde, der lå til grund
for lov nr. 291 af 7. juni 1972 om erhvervs-
faglige forsøgsuddannelser forudsattes det,
at de erhvervsfaglige grunduddannelser blev
udbygget sideløbende med lærlingeuddannel-
serne, indtil disse endeligt var afviklet i be-
gyndelsen af 1980'erne.

2.2. Samtidig med etableringen af forsøgs-
uddannelserne blev der navnlig inden for
nogle store fag (maskinarbejder, -smed),
iværksat såkaldte ajourførte lærlingeuddan-
nelser. Det var hensigten med disse uddan-
nelser at tilnærme lærlingeuddannelserne til
de erhvervsfaglige grunduddannelser, hvad
angår det snævert faglige indhold, for på
den måde at forberede og lette den endelige
overgang. Det skete bl. a. ved, at uddan-
nelserne for så vidt angik udstyr og inventar
indrettedes efter de erhvervsfaglige grund-
uddannelser. For at opnå en hensigtsmæssig
udnyttelse af skolernes kapacitet og for at
skabe en rimelig balance mellem udbudet
og efterspørgslen på praktikpladserne er nog-
le af de små fag, f. eks. optikerfaget m. fl.,
desuden blevet nedlagt som lærefag i lær-
Hngelovens forstand. Tilgang til disse fag
kommer nu alene fra de erhvervsfaglige
grunduddannelser.

2.3. I bilag 1 findes en oversigt over de
hidtil etablerede uddannelsesretninger inden
for de erhvervsfaglige forsøgsuddannelser.
Det fremgår heraf, at der inden for jern- og
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metalområdet, de grafiske fag og service-
fagene på nuværende tidspunkt kun er eta-
bleret uddannelsesretninger, der svarer til
lærlingeuddannelser. Dog er der etableret
trindelte uddannelser inden for nogle om-
råder. Inden for servicefagene planlægges
dog for tiden uddannelsesretninger, der bl.a.
baseres på specialarbejderuddannelsen (be-
klædningsfågene). Inden for bygge- og an-
lægsområdet og levnedsmiddelområdet fin-
des der uddannelsesretninger, der er baseret
på specialarbejderuddannelser. Af uddannel-
ser fra et andet område end lærlingeuddan-
nelser og specialarbejderuddannelser findes
der kun mejeristuddannelsen inden for lev-
nedsmiddelområdet og landbrugs- og skov-
brugsuddannelserne inden for jordbrugsom-
rådet. Endelig er der inden for levnedsmid-
delområdet startet helt nye uddannelser til
kantinemedhjælper, køkkenassistent og køk-
kenmedhjælper, medens der inden for han-
dels- og kontorområdet er etableret nye ud-
dannelser til edb-assistent og dekoratør.

Sammenfattende må det konstateres, at
langt de fleste af de hidtil etablerede uddan-
nelsesretninger har deres udgangspunkt i
lærlingeuddannelserne.

2.4. Spørgsmålet rejser sig imidlertid, om
det vil være hensigtsmæssigt at inddrage lær-
lingeloven i den revision af forsøgsloven,
der ifølge lovens § 17, stk. 2, skal fremsæt-
tes i folketinget i folketingsåret 1975-76.

Det er her udvalgets opfattelse, at det er
uholdbart fortsat at operere med parallelle
uddannelsessystemer med forskellig styring
og forskellige økonomiske og retlige vilkår,
og man skal derfor anbefale den hurtigst
mulige overgang til efg. For at sikre en af-
balanceret afvikling af lærlingeuddannelser-
ne og udvikling af de erhvervsfaglige grund-
uddannelser er det nødvendigt, at der eta-
bleres en fælles styring ikke blot af uddan-
nelsernes indhold, men også af de samlede
ressourcer, bl. a. ved fælles finanslovbevil-
linger.

Udvalget finder det endvidere mindre hen-
sigtsmæssigt, hvis der i en længere årrække
vil være unge, der for at kunne opnå en be-
stemt faglig uddannelse, ville være nødsaget
til at gå ind i en lærlingeuddannelse, der på
grund af udbygningen af de erhvervsfaglige
grunduddannelser må betragtes som under
afvikling. Hertil kommer, at det må påreg-

nes, at forskellige økonomiske vilkår mellem
parallelle uddannelser hos såvel uddannel-
sessøgende som erhvervene vil medføre en
usikkerhed, som kan give sig udslag i til-
bageholdenhed med hensyn til såvel udbud
som efterspørgsel efter lærepladser. Resul-
tatet vil igen blive generelt forringede ud-
dannelsesmuligheder og mindre tilgang af
faglært arbejdskraft til erhvervene. Endelig
må det ikke glemmes, at lærlingeuddannel-
serne og efg-uddannelserne i det væsentlige
konkurrerer om de samme praktikpladser,
og at en fælles styring derfor vil være nød-
vendig for at sikre en rimelig afbalancering
af det samlede udbud og efterspørgsel efter
praktikpladserne.

Det er ud fra disse overvejelser, at udval-
get foreslår, at forsøgsloven afløses af en lov
om de erhvervsfaglige grunduddannelser,
hvori der sikres fælles styring og planlæg-
ning for såvel de erhvervsfaglige grundud-
dannelser som lærlingeuddannelserne.

3. Erhvervsuddannelsernes placering i det
samlede uddannelsessystem.
Som det fremgår af betænkning nr. 612 om
erhvervsfaglige grunduddannelser forestille-
de udvalget til revision af lovgivningen ved-
rørende lærlingeuddannelserne sig, at de er-
hvervsfaglige forsøgsuddannelser blev ind-
placeret i det samlede uddannelsessystem i
10.-12. uddannelsesår, altså som en ung-
domsuddannelse parallelt med de alment
gymnasiale uddannelser. Man tog herved sit
udgangspunkt i folketingsbeslutningen af 30.
maj 1969, hvori det blev fastsat, at folke-
skolen skulle være obligatorisk til og med
det 9. skoleår, og at der fra 1975 skulle være
tilbud om et frivilligt 10. skoleår i gymna-
siet, i folkeskolen eller i en bred grundlæg-
gende erhvervsuddannelse.

3.1. I den forløbne forsøgsperiode har
planlægningen bygget på dette udgangs-
punkt, og erfaringerne med hensyn til ele-
vernes alder og forudsætninger har efter ud-
valgets overbevisning overvejende været po-
sitive. Udvalget må derfor anbefale, at de
erhvervsfaglige grunduddannelser fortsat pla-
ceres i forlængelse af en 9-årig almen grund-
skole parallelt med det almene gymnasium,
således at de uddannelsessøgende i løbet af
et 12-årigt uddannelsesforløb opnår en er-
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hvervskompetence og/eller fortsat uddan- erhvervsfaglige grunduddannelser tænkes
nelseskompetence. indplaceret, nemlig som en del af ungdoms-

I nedenstående diagram er vist, hvor de uddannelserne parallelt med gymnasium/HF.

3.2. Udvalget finder det hensigtsmæssigt,
at der ved revision af loven om de erhvervs-
faglige forsøgsuddannelser søges tilrettelagt
et uddannelsessystem, der kan omfatte en så
stor gruppe som muligt af de eksisterende
erhvervsuddannelser. Et fælles uddannelses-
system, der principielt omfatter alle grund-
læggende erhvervsuddannelser og overbyg-
ningsuddannelser, vil frembyde en række
fordele.

For det første vil det blive muligt at sam-
ordne uddannelserne i et forenklet system.
Uddannelser, der i dag er placeret i forskel-
lige sektorer, og som har fælles elementer,
vil i en hvis udstrækning kunne integreres
undervisningsmæssigt, ligesom der i et fæl-
les erhvervsuddannelsessystem vil kunne gi-
ges undervisning i almene fag efter prin-
cipielt fælles planer. Udover at lette valget
af uddannelse betyder det for den enkelte
elev, at han eller hun vil kunne få en bre-

dere uddannelse og hermed en bredere kom-
petence. Erhvervs- og uddannelsesskift vil
herved blive lettet.

For det andet vil en fælles overordnet sty-
ring gøre det muligt at anvende samfundets
samlede uddannelsesressourcer mere hen-
sigtsmæssigt, end det sker i dag, såvel set
fra et samfundsøkonomisk som en uddannel-
sespolitisk synsvinkel.

Udvalget lægger derfor vægt på, at der
ved den kommende erhvervsuddannelseslov
bliver skabt mulighed for en effektiv over-
ordnet styring, men lægger på den anden
side ligeledes stor vægt på, at loven udfor-
mes så fleksibelt, at den vil kunne rumme
meget forskellige og mangeartede uddannel-
ser.

Man kan således anbefale, at en lov om
erhvervsfaglige grunduddannelser ikke be-
grænses til alene at dække områder, der tid-
ligere har været dækket enten af traditio-
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nelle lærlingeuddannelser eller erhvervsfag-
lige forsøgsuddannelser, idet man finder, at
en sådan betragtning vil være ude af trit med
de seneste års tilbøjelighed til at anskue ud-
dannelsesmæssige problemstillinger i en bre-
dere sammenhæng. Under lovens område
bør derfor kunne inddrages dels andre er-
hvervsmæssige grunduddannelser, der res-
sortmæssigt henhører under undervisnings-
ministeriet, dels en række øvrige uddannel-
ser, der kan placeres inden for eller i tilknyt-
ning til 10.-12. uddannelsesår.

Udvalget finder også, at overbygningsud-
dannelser - i det omfang der finder en nær
ressourcemæssig og indholdsmæssig sam-
menhæng med grunduddannelserne sted -
bør planlægges og styres sammen med grund-
uddannelserne.

I første række vil det være naturligt at
inddrage uddannelser som:
- juniorteknikeruddannelserne
- værkstedsskoler for aspiranter til

teknikum
- kursus til handelseksamen
- kursus til højere handelseksamen
- handelsskolernes kursus til fagprøver og

højere fagprøver og specialkurser
- seniorteknikeruddannelserne
- landbrugsuddannelserne
- huslige uddannelser og
- socialpædagogiske uddannelser.

Til opfyldelse af det najvnte hovedsigte
kan det ikke betragtes som afgørende, om
den uddannelse, der agtes inddraget under
de erhvervsfaglige grunduddannelser, er pla-
ceret under undervisningsministeriet eller

under andre ministerier, f. eks. etatsuddan-
nelser, grundlæggende uddannelser for so-
cial- og sundhedssektoren samt søfartsuddan-
serne.

Det er endvidere en forudsætning, at vok-
senuddannelserne - specielt de der findes i
arbejdsministeriets ressort - koordineres med
ungdomsuddannelserne, så man kan realisere
det, der betegnes som det livslange uddan-
nelsesforløb, på en sådan måde, at der eta-
bleres en effektiv service over for dem, der
sigter mod eller er i erhvervsmæssig beskæf-
tigelse.

Til illustration af, hvor spredt uddannel-
sessystemet for tiden er opbygget, er som bi-
lag 2 til betænkningen optaget en oversigt
over uddannelser uden for undervisningsmi-
nisteriet.

3.3. Det siger sig selv, at unge der vil søge
dette meget brede udbud af uddannelser, vil
have forskellige forventninger og forudsæt-
ninger, ligesom der vil være elever med
psykisk og/eller fysisk handicap.

Som helhed vil de uddannelsessøgende ud-
gøre en langt bredere sammensat gruppe end
f. eks. den gruppe, der søger en uddannelse
i gymnasiet.

Udvalget finder det derfor væsentligt, at
man er opmærksom på dette forhold, idet
netop hensyntagen til persongruppens rela-
tivt store variationsbredde vil være en nød-
vendig forudsætning for at kunne forstå og
vurdere baggrunden og indholdet af flere af
de konkrete forslag, der fremsættes i de føl-
gende kapitler.
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Kapitel II.
Overordnede principper for den erhvervsfaglige

grunduddannelse.

1. Indledende betragtninger.
1.1 I de senere års uddannelsespolitiske

debat er det med stigende vægt blevet frem-
ført, at det moderne samfunds opbygning og
vilkår nødvendiggør, at uddannelsessystemet
indrettes efter tankerne om »livslang uddan-
nelse«, hvorved forstås, at det enkelte men-
neske i fortsættelse af sin grundlæggende ud-
dannelse i princippet må påregne periodisk
at skulle være under uddannelse gennem den
erhvervsaktive del af livet. Et sådant uddan-
nelsesmønster er en næsten nødvendig kon-
sekvens af, at samfundet ikke længere er så
statisk, at den grundlæggende uddannelse i
sig selv vil række for hele livet.

Fremtidens samfund vil formentlig i sta-
dig højere grad blive præget af hastige tek-
nologiske forandringer, strukturelle forskyd-
ninger i samfundets opbygning, ændring af
værdinormerne etc., og for den enkelte vil
dette indebære, at han i voksende grad må
være indstillet på omskiftelser, herunder
også arbejdsmæssige forandringer. Systema-
tisk efteruddannelse og forskellige former
for omskoling må derfor påregnes at få sta-
dig større betydning. Den enkelte får her-
igennem for sit eget vedkommende større
mulighed for at tilrettelægge sin løbebane
under hensyn til evner og interesser ved at
benytte sig af de uddannelsesmæssige tilbud,
der stilles til rådighed, samtidig med at virk-
somhederne vil kunne tilrettelægge uddan-
nelsesprogrammer, hvori der indgår både
eksterne og interne uddannelsesaktiviteter.

Udviklingen af et system som her skitseret
indebærer, at de voksne uddannelsessøgende
vil deltage i større omfang end tidligere, og
dette vil gøre det nødvendigt, at en række

uddannelsesproblemer må tages op til for-
domsfri vurdering. I den forbindelse kan
man pege på, at man inden for de voksen-
uddannelser, der henhører under arbejdsmi-
nisteriet, gennem længere tid har arbejdet
med disse spørgsmål.

1.2. Denne udvikling indebærer, at den
erhvervsfaglige grunduddannelse må tilrette-
lægges således, at uddannelsen ikke alene
som tidligere giver den enkelte en nærmere
bestemt faglig viden og sådanne færdighe-
der, at han kan varetage bestemte arbejds-
mæssige funktioner, men at den tillige må
skabe baggrund for, at han kan følge og for-
stå samfundsudviklingen og deltage i de for-
andringer, som udviklingen medfører for
hans beskæftigelsesmæssige situation. Gene-
relt må det antages, at jo bredere den en-
keltes viden er om samfundet og dets for-
skellige erhverv, dets funktioner og meka-
nismer samt den enkeltes muligheder og vil-
kår inden for dette komplicerede spil, jo
lettere vil den pågældende kunne tage stil-
ling til de nye udfordringer, han bliver stillet
overfor, og kan engagere sig i problemer
uden for hans traditionelle interesse.

Det var bl. a. på grundlag af sådanne over-
vejelser, at man ved opbygningen af de er-
hvervsfaglige forsøgsuddannelser bestemte,
at uddannelserne nok skulle sigte mod at
give de uddannelsessøgende en erhvervskom-
petence, men at uddannelserne tillige skulle
tilrettelægges således, at de enkelte uddan-
nelsesforsøg normalt skulle omfatte et større
erhvervsområde, samt at der i uddannelser-
ne skulle indgå undervisning i alment orien-
terende fag, som navnlig sigtede mod at
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give de uddannelsessøgende forståelse af er-
hvervs- og samfundslivet. Ved en revision
af forsøgsloven finder man det va^sentligt, at
uddannelserne fortsat tilrettelægges ud fra
disse hovedsynspunkter.

I den forbindelse kan der være grund til
at henvise til de synspunkter, der er anført
i kapitel I vedrørende en kommende lovs
område.

I de følgende afsnit i dette kapitel skal
man behandle en række principielle spørgs-
mål i forbindelse med uddannelsernes struk-
turelle opbygning og undervisningens ind-
hold. I afsnit 2 omtales den hidtil anvendte
uddannelsesmodel, medens principperne bag
henholdsvis basisuddannelsen og 2. dels-ud-
dannelsen nærmere behandles i afsnit 3 og
4. I tilknytning hertil drøftes principper for
adgang til uddannelsen i afsnit 5, medens
undervisningens forskellige elementer (ret-
ningsfag, obligatoriske fællesfag og valgfrie
fag) drøftes i afsnit 6.

2. Uddannelsesmodellen inden for
10.-12. uddannelsesår.

2.1. I § 2, stk. 1, i loven om erhvervsfag-
lige forsøgsuddannelser er om de enkelte ud-
dannelsesforsøg anført følgende:

»De enkelte uddannelsesforsøg skal nor-
malt omfatte et større erhvervsområde og
tilrettelægges således, at den uddannelsessø-
gende successivt vælger en uddannelse i
overensstemmelse med evner og interesser.«

I overensstemmelse hermed er der etable-
ret uddannelsesforsøg inden for følgende 7
hovederhvervsområder:

Handels- og kontorområdet,
jern- og metalområdet,
bygge- og anlægsområdet,
levnedsmiddelområdet,
de grafiske fags område,
servicefagenes område og
jordbrugsområdet.
Derudover arbejdes der for tiden med pla-

ner om etablering af et forsøg inden for land-
transportområdet.

2.2. Ved at tilrettelægge det 1. år (basis-
delen) af uddannelserne som brede grund-
uddannelser, der dækker større erhvervsom-
råder, har man imødekommet væsentlige
punkter i den kritik, der ved forskellige lej-
ligheder har været rejst mod den traditio-
nelle lærlingeuddannelse. Gennem den bredt

anlagte basisuddannelse opnår man dels en
gradvis udskydelse af det endelige erhvervs-
valg, dels en forbedring af de uddannelses-
søgendes baggrund for at træffe dette valg,
hvortil endelig kommer, at tanken om en
bred grunduddannelse mere er i harmoni
med de ovenfor omtalte overvejelser om et
livslangt uddannelsesforløb.

Udvalget finder, at: modellen med fælles
basisuddannelser inden for større hoved-
erhvervsområder efterfulgt af et gradvist
indsnævrende valg af uddannelsesretning in-
deholder så væsentlige fordele, at dette prin-
cip bør videreføres i et kommende uddan-
nelsessystem.

2.3. Det er i sammenhæng hermed udval-
gets opfattelse, at den opdeling i hoved-
erhvervsområder, der har fundet sted i for-
søgsperioden, som princip må anses for hen-
sigtsmæssig, idet man dog må forudsætte,
at nødvendige reguleringer mellem områder-
ne kan finde sted (for eksempel som følge af
en uhensigtsmæssig placering af fag o. 1.). I
kapitel I har man understreget det ønskelige
i, at en kommende lov om erhvervsfaglige
grunduddannelser får mulighed for at dække
et bredere felt end det, der dækkes af de
igangværende uddannelsesforsøg, og man
har konkret peget på en række uddannelser
inden for 10.-12. uddannelsesår, der kunne
komme på tale i den forbindelse. Såfremt
man beslutter at lade en kommende lov dæk-
ke disse uddannelser - eller nogle af dem -
vil en del kunne indpasses i de etablerede
hovederhversområder. Hvor dette ikke er
muligt, bør man være opmærksom på, at nye
hovederhvervsområder må have en sådan
størrelse, at den faglige bredde inden for om-
rådet giver de uddannelsessøgende rimelige
muligheder for valg mellem senere specialer,
idet man i modsat fald ikke blot begrænser
deres valgmuligheder under grunduddannel-
sen, men tillige mindsker deres faglige for-
udsætninger for senere at kunne skifte over
til beslægtede områder. Områderne må ikke
gøres alt for brede, idet dette bl. a. kan få
negative konsekvenser for elevernes motiva-
tion. Ved afgørelsen af spørgsmålet om af-
grænsning af hovederhvervsområder må det
så vidt muligt tilstræbes, at det erhvervsom-
råde, der sigtes mod, normalt udgør et hele
i erhvervsmæssig eller organisatorisk hen-
seende.
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I forsøgsperioden er uddannelserne inden
for de enkelte hovederhvervsområder blevet
opdelt i en 1-årig basisuddannelse og en
efterfølgende 2. dels-uddannelse. Man skal
anbefale, at denne struktur bibeholdes i et
kommende uddannelsessystem og skal i de
følgende 2 afsnit nærmere redegøre herfor.

3. Basisuddannelsen.
I § 3, stk. 1, i loven om erhvervsfaglige for-
søgsuddannelser er om basisuddannelsen an-
ført følgende: »Uddannelserne indledes nor-
malt med en 1-årig basisuddannelse, der om-
fatter en grundlæggende orientering og ind-
føring i erhvervsområdet. Basisuddannelsen
foregår på skoler, eventuelt suppleret med
virksomhedsophold.«

3.1. I betænkning nr. 612 om erhvervs-
faglige grunduddannelser (1971) anføres det,
at formålet med den fælles basisuddannelse
inden for hovederhvervsområdet er at give
de uddannelsessøgende:
1) en erhvervs- og uddannelsesvejledning,

der vil kunne give en realistisk og virke-
lighedsnær baggrund for elevernes er-
hvervs- og uddannelsesvalg under uddan-
nelsesforløbet og i forbindelse hermed
en personlig rådgivning,

2) en grundlæggende undervisning inden
for hovederhvervsområdet, der kan dan-
ne baggrund for en fortsat uddannelse,

3) en almendannende og almen kompetence-
givende undervisning i fortsættelse af
undervisningen i folkeskolen.

Efter udvalgets opfattelse bør disse 3 for-
mål videreføres som mål for basisuddannel-
sen i et kommende uddannelsessystem.

En basisuddannelse inden for hoved-
erhvervsområdet vil være ønskelig af flere
grunde. I første række vil en sådan grund-
læggende undervisning af faglig karakter
være en naturlig baggrund for den orien-
tering, der skal gives om de efterfølgende
muligheder for valg af uddannelsesgrene og
specialer. Undervisningen, der tilrettelægges
på skolen, vil samtidig tilgodese elevernes
ønske om egentlig erhvervsmæssig undervis-
ning, hvilket må forudsættes at være den
mest tungtvejende årsag til deres valg af ud-
dannelsen. Man finder det meget væsentligt,
at den almene undervisning i folkeskolen
suppleret med fag som samfunds- og virk-
somhedsorientering videreføres dels i form

af obligatorisk undervisning, dels gennem
tilbud om valgfri undervisning.

I forbindelse hermed må man være op-
mærksom på, at elevklientellets forskellig-
artede forudsætninger kan indebære, at der
må tilrettelægges flere uddannelsesforløb,
ligesom det kan være hensigtsmæssigt at an-
vende forskellige pædagogiske metoder i un-
dervisningen.

En væsentlig baggrund for ønsket om et
fælles basisår omfattende et større erhvervs-
område er, at et bredt grundlag vil lette de
uddannelsessøgendens muligheder for på et
senere tidspunkt i tilværelsen at skifte be-
skæftigelse. Desuden vil afstanden mellem
de forskellige medarbejderkategorier mind-
skes, og også dette vil støtte udviklingen
mod større fleksibilitet på arbejdsmarkedet.

På baggrund af ovenstående betragtninger
kan man tilslutte sig de omtalte målsætnin-
ger for basisuddannelsens indhold og anbe-
fale, at de videreføres i et kommende uddan-
nelsessystem.

3.2. Det er udvalgets opfattelse, at de hid-
tidige erfaringer synes at vise, at det er mu-
ligt at tilgodese alle ovennævnte hensyn in-
den for rammerne af 1-årige basisuddannel-
ser. Af undervisningstekniske årsager samt
hensynet til eventuelle muligheder for en
tværgående koordinering mellem de forskel-
lige uddannelser vil det være ønskeligt, at
alle basisår har samme længde, og man skal
derfor anbefale, at der fortsat opereres med
1-årige basisuddannelser. Der bør dog åbnes
mulighed for, at bestemte grupper af uddan-
nelsessøgende (f. eks. særligt svagt motive-
rede unge, handicappede, voksne o. lign.)
som følge af deres specielle forudsætninger
får mulighed for at gennemgå særligt tilret-
telagte basisuddannelser af en afvigende va-
righed. (Dette spørgsmål behandles nærmere
i afsnit 5).

3.3. De hidtil indhøstede erfaringer har
på forholdsvis entydig måde vist, at der er
forbundet adskillige praktisk-administrative
vanskeligheder med at gennemføre virksom-
hedsophold i løbet af basisåret, og eleverne
vil således under virksomhedsophold ikke
have mulighed for at blive beskæftiget med
samme fagområder, som de på orienterende
måde har fået kendskab til i skoleundervis-
ningen. Disse forhold indebærer, at man
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ikke kan tilråde, at der indlægges virksom-
hedsophold under basisudddannelsen. Man
er imidlertid opmærksom på, at virksom-
hedsophold på et tidligt tidspunkt af uddan-
nelsesforløbet kan være nyttigt for eleverne
- f. eks. gennem miljøoplevelsen, betydnin-
gen for motivationen og derigennem er-
hvervsvalget - og man finder derfor, at så-
fremt der inden for enkelte områder skulle
være praktiske muligheder for korte virk-
somhedsophold under basisuddannelsen, bør
velmotiverede ønsker herom ikke afvises.

3.4. Udvalget har overvejet, om man ved
tilrettelæggelsen af den faglige undervisning
i basisåret bør tilstræbe, at der også åbnes
mulighed for, at uddannelsen efter basis-
årets slutning kan forlades med en nærmere
fastsat erhvervskompetence, hvorefter ele-
verne kan gå ud i arbejdslivet. Ud fra en
umiddelbar betragtning kunne det synes at
være i overensstemmelse med tankerne om
trinvist opbyggede uddannelser, at der alle-
rede efter basisuddannelsen kunne opnås
en erhvervskompetence. Rent bortset fra at
tilrettelæggelsen af basisuddannelsen imid-
lertid inden for en række områder vil be-
grænse de reelle muligheder herfor, er det
udvalgets generelle opfattelse, at basisud-
dannelsen normalt ikke bør opbygges med
henblik på afstigningsmuligheder efter den-
ne med en specifik erhvervskompetence.

Da der på den anden side altid må for-
ventes at være elever, der af forskellige år-
sager er nødsaget til at afbryde uddannelsen
efter basisuddannelsen, bør der skabes mu-
lighed for, at de på en lempelig måde kan
opnå en specifik kompetence. Man skal her
pege på de uddannelsestilbud, der allerede
i dag findes inden for specialarbejderuddan-
nelsen, og anbefale, at der opbygges spe-
cielle moduler, således at de pågajldende ele-
ver gennem særligt tilrettelagte kursusfor-
løb får mulighed for at supplere basisuddan-
nelsen med visse faglige discipliner og på
denne måde opnå den nævnte specifikke
kompetence.

4. 2. dels-uddannelsen.
Om uddannelsen efter basisuddannelsen er
følgende anført i § 3, stk. 2 og 3, i loven om
erhvervsfaglige forsøgsuddannelser:

»Stk. 2. Efter basisuddannelsen gennem-
går den uddannelsessøgende en uddybende

erhvervsfaglig uddannelse med hovedvægt
på den praktiske oplagring inden for et valgt
uddannelsesområde. Uddannelsen foregår
dels på praktiksteder, dels på skoler, idet
samspillet mellem skole og praktiksted kan
variere fra et forsøgsområde til et andet efter
uddannelsesmæssige hensyn.

Stk. 3. Hvor forholdene taler for det, kan
den i stk. 2 nævnte uddannelse overvejende
eller helt gennemføres på skole.«

4.1. Som hovedregel har man i løbet af
forsøgsperioden opbygget de forskellige
2. dels-uddannelser som vekseluddannelser
mellem praktikforhold og skoleundervisning.
1 enkelte tilfælde har man dog etableret
2. dels-uddannelser, som udelukkende består
af skoleundervisning.. Dette gælder for ek-
sempel uddannelsen til edb-assistent, der er
tilrettelagt som en 2-årig overbygning på ba-
sisuddannelsen inden for handels- og kontor-
området, og kantinemedhjælperuddannelsen,
der er tilrettelagt som et 6 måneders skole-
kursus efter basisuddannelsen inden for lev-
nedsmiddelområdet.

I øvrigt er de 2. dels-uddannelser, der er
blevet opbygget i løbet af forsøgsperioden, i
flere henseender blevet tilrettelagt forskel-
ligt inden for de enkelte hovederhvervsom-
råder.

4.1.1. Inden for handels- og kontorområ-
det har 2. dels-uddannelserne en varighed af
2 år inden for samtlige retninger. Bortset fra
uddannelsen til edb-assistent består 2. dels-
uddannelserne af praktikophold afbrudt af
et antal skoleophold af 2 ugers længde, og
den samlede længde af skoleundervisningen
i løbet af 2. del varierer fra 4 til 8 uger. Der
er ikke etableret afstigningsmuligheder under
2. dels-uddannelsen.

4.1.2. 2. dels-uddannelserne inden for
jern- og metalområdet er for flere retningers
vedkommende opbygget af kompetencegiven-
de trin, og varigheden af de forskellige ret-
ninger varierer fra 1 til 3 år. Alle retninger
på 2. del består af praktikophold afbrudt af
skoleophold fortrinsvis af 10 ugers varighed,
og den samlede længde af skoleundervisnin-
gen i løbet af 2. del udgør fra 17 til 40 uger.
Ved slutningen af et kompetencegivende trin
er der indlagt et 2-ugers repetitionskursus.

4.1.3. Inden for bygge- og anlægsområdet
består alle 2. dels-uddannelser af praktikop-
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hold afbrudt af skoleundervisning af varie-
rende varighed. Retningerne på 2. del dæk-
ker dels de traditionelle lærefagsområder,
hvor 2. dels-uddannelsernes længde ligger på
2V2 til 3 år, heraf med 16 til 75 ugers skole-
ophold, dels områder, hvor der hidtil kun
har eksisteret specialarbejderuddannelser, og
her varierer længden af 2. dels-retninger-
ne fra ca. Vi til 1 år stort set ligeligt fordelt
på praktikophold og skole. Der er etableret
en enkelt trindelt uddannelse, idet blikken-
slageruddannelsen (2Vi år) efter 2 års forløb
giver kompetence som vvs-montør.

2. dels-retningen for mureruddannelsen er
tilrettelagt efter en speciel model: I den 2Vi
årige uddannelse i 2. del er i alt 75 uger af-
sat til skoleophold, hvori der indgår 32 uger
til elevbyggeri, hvilket finder sted på den
måde, at skolen tager et murerarbejde i en-
treprise for et privat byggefirma. Arbejdet
udføres af eleverne og af skolens lærere.
Herved undgås produktionsspildet i forbin-
delse med elevernes byggeri i skolens værk-
steder, samtidig med at der opnås et mere
virkelighedsnært og motiverende undervis-
ningsmiljø.

4.1.4. Inden for levnedsmiddelområdet er
det mest karakteristiske ved 2. dels-uddan-
nelsen den integrering, der har fundet sted
mellem specialarbejderområdet, lærlingeud-
dannelserne og andre erhvervsmæssige ud-
dannelser. For eksempel bygger retningen for
industrislagter, der tradionelt er en lærlinge-
uddannelse, på en fisk- og fjerkræslagterud-
dannelse, som i dag er et specialarbejderom-
råde. Denne opbygning, hvor der gradvist
kan erhverves en mere sammensat kompe-
tence, findes endvidere inden for områdets
husholdningsretninger, hvor i øvrigt uddan-
nelserne til kantinemedhjælper, køkkenassi-
stent samt køkkenmedhjælper alene gives in-
den for forsøgsuddannelserne. Som følge af
afstigningsmulighederne har 2. dels-uddan-
nelserne en varighed fra Vi til 3 år, og bort-
set fra uddannelsen til kantinemedhjælper er
de alle vekseluddannelser, hvor skoleophol-
dene har en samlet varighed fra 10 til 45
uger.

4.1.5. 2. dels-uddannelserne inden for de
grafiske fags område er alle vekseluddannel-
ser af 1Vi til 3 års varighed. Skoleundervis-
ningens samlede længde udgår fra 36 til 80
uger. Der er ikke etableret afstigningsmu-
ligheder under 2. del.

4.1.6. Inden for servicefagenes område er
alle 2. dels-uddannelser bortset fra pottema-
ger, modist og skrædder vekseluddannelser.
Varigheden af 2. del varierer fra 1 til 4 år
og skoleopholdenes samlede længde fra 20
til 80 uger. Der er i buntmageruddannelsen
afstigningsmulighed efter et års forløb.

De hidtidige erfaringer fra forsøgsperio-
den synes at vise, at vekseluddannelsen mel-
lem praktikophold og skoleundervisning i de
fleste tilfælde er en hensigtsmæssig model
for 2. dels-uddannelsen, hvilket i øvrigt sva-
rer til erfaringerne fra andre uddannelser
med en tilsvarende vekseluddannelsesmodel
(f. eks. lærlingeuddannelserne og juniortek-
nikeruddannelsen). Formålet med den prak-
tiske uddannelse behandles nærmere i kapi-
tel IV, og her skal man blot pege på vigtig-
heden af, at eleverne gennem praktikophold
får lejlighed til at opleve et realistisk er-
hvervsmiljø. På den anden side er man op-
mærksom på, at der kan forekomme min-
dre, stærkt specialiserede områder, hvor det
ikke vil være muligt at tilvejebringe egnede
praktikpladser. Man finder derfor, at selv
om 2. dels-uddannelserne som altovervejen-
de hovedregel bør tilrettelægges som veksel-
uddannelser, må der - som i dag - være mu-
lighed for i særlige tilfælde at tilrettelægge
uddannelsesforløb, der overvejende eller helt
gennemføres på skole.

4.2. Udvalget har overvejet, om man skul-
le anbefale, at 2. dels-uddannelserne i større
grad end hidtil blev tilrettelagt efter mere
om 2. dels-uddannelserne som altovervejen-
ensartede retningslinier, for eksempel med
hensyn til muligheder for afstigning, forde-
lingen skole/praktik og placeringen i uddan-
nelsesforløbet af den skolemæssige del af ud-
dannelsen. Selv om man måske kunne finde
noget tiltalende i en større grad af ensartet-
hed med hensyn til 2. dels-uddannelsernes
struktur og opbygning, finder man det princi-
pielt forkert at anbefale, at disse uddannel-
ser tilrettelægges efter en fælles model eller
lignende uden en nærmere vurdering af hvert
enkelt uddannelsesområdes specielle behov
sammenholdt med en række andre mere ge-
nerelle hensyn (pædagogiske, ressourcemæs-
sige, administrative, o. a.), der må indgå i
afgørelsen heraf. Udvalget finder dog, at der
i højere grad, end det er sket i forsøgsperio-
den, bør tilstræbes mulighed for erhvervs-
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skift og afstigning med erhvervskompetence.
Man skal derfor begrænse sig til at anbefale,
at 2. dels-uddannelserne i et kommende ud-
dannelsessystem så vidt muligt søges tilrette-
lagt efter ensartede retningslinier. Eventuelt
kunne man forestille sig, at uddannelsesret-
ningerne inden for samme hovederhvervs-
område blev opbygget efter flere forskellige
modeller.

Et særligt problem frembyder områder,
der er så små, at der ikke kan samles hold
af en rimelig størrelse under skoleopholdene.
Udvalget anbefaler, at man i disse tilfælde
godkender utraditionelle metoder, for eksem-
pel at samle uddannelsessøgende fra flere år
på fælles hold, at lade uddannelsen foregå
næsten udelukkende på virksomheder efter
konkrete aftaler i de enkelte tilfælde eller
lignende.

5. Principper for adgangen til uddannelsen.
I dette afsnit skal man anføre en række mere
generelle betragtninger om de forskellige
grupper af uddannelsessøgende, der kan for-
ventes at ville søge uddannelse inden for de
erhvervsfaglige grunduddannelser.

5.1. Om adgangen til basisuddannelsen er
følgende anført i § 1 i loven om erhvervs-
faglige forsøgsuddannelser:

»Undervisningsministeren kan iværksætte
forsøgsuddannelser med henblik på at skabe
et uddannelsessystem for unge, der efter det
9. skoleår ønsker at opnå en erhvervsfaglig
grunduddannelse.«

Denne bestemmelse er baseret på folke-
tingets beslutning af 30. maj 1969 om en re-
form af de grundlæggende skoleuddannelser,
i henhold til hvilken det bl. a. bestemtes, at
der fra 1975 skulle være mulighed for at
fortsætte skolegangen efter det 9. skoleår i
et 10. skoleår i folkeskolen eller tilsvarende
skoleformer eller at påbegynde en bred fag-
lig grunduddannelse.

I overensstemmelse hermed er forsøgs-
uddannelserne tilrettelagt med henblik på
optagelse på grundlag af folkeskolens 9. sko-
leår. Inden for handels- kontorområdet er
omkring 65 pct. af tilgangen til lærlingeud-
dannelserne imidlertid erfaringsmæssigt ble-
vet rekrutteret på grundlag af 10. skoleår, og
i konsekvens heraf er der inden for dette
områdes basisår åbnet mulighed for en indi-
viduel niveaudeling i flere undervisningsfag.

Noget tilsvarende har ikke fundet sted inden
for de øvrige hovederhvervsområder.

Antallet af elever, der gennemgår 10. sko-
leår (10. klasse og 3. real), har været vok-
sende i de senere år og udgør for tiden om-
kring 60 pct. af en årgang. En voksende
tendens til at gennemgå folkeskolens 10. sko-
leår må nødvendigvis medføre overvejelser
for de efterfølgende uddannelser, især i det
omfang disse er tilrettelagt alene på at op-
tage de uddannelsessøgende på grundlag af
9. skoleår. For så vidt angår de erhvervs-
faglige grunduddannelser rejser dette spørgs-
målet, om der skal tilrettelægges specielle
uddannelsesforløb for de elever, der har gen-
nemgået 10. skoleår i folkeskolen, og som
kan dokumentere kundskaber og færdighe-
der, der indgår i basisuddannelsen.

I forbindelse hermed bør det anføres, at
Det centrale Uddannelsesråd i en udtalelse i
november 1974 til undervisningsministeren
har anbefalet, at der åbnes adgang til 2. dels
-undervisningen inden for de erhvervsfaglige
forsøgsuddannelser for elever, der har gen-
nemgået 1. g eller 1. HF, idet de pågældende
således ikke skal gennemgå basisuddannel-
sen. Det centrale Uddannelsesråd forudsæt-
ter, at de overflyttede elever på et særligt til-
rettelagt kursus i starten af 2. del skulle kun-
ne indhente det fagtekniske stof fra basisud-
dannelsen, som eleverne ikke har gennemgået
i løbet af 1. g/l . HF, hvorefter eleverne gen-
nem et noget afkortet praktikophold i løbet
af det første år på 2. del skulle kunne ind-
hente de øvrige forsøgselever og derefter un-
dervises sammen med disse og således gen-
nemføre 2. del på normal tid.

5.2. Det er i den forbindelse udvalgets op-
fattelse, at der principielt bør tilvejebringes
en betydelig større grad af samordning mel-
lem sideordnede uddannelser. Inden for
10.—12. uddannelsesår fremtræder de enkelte
uddannelser i væsentlig grad som resultater
af en historisk betinget separat udviklings-
proces, hvor der kun i ringe omfang er ble-
vet anlagt mere helhedsprægede vurderinger
af uddannelsesområdet. Som følge heraf er
hverken det 10. år i folkeskolen eller l .g/
1. HF tilrettelagt under hensyntagen til mu-
lighederne for rabat i basisåret, og da man
ydermere finder, at alle elever bør have de
muligheder, der ligger i basisårets grundlæg-
gende indlæring, kan man ikke støtte for-
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slaget om, at overflyttede elever skal gå di-
rekte ind på 2. del. Ved en direkte overflyt-
ning til 2. del vil de overflyttede elever blive
ringere stillet med hensyn til grundlæggende
viden om hovederhvervsområdet og mulig-
hederne for at vælge rigtigt end eleverne,
der har gennemgået basisåret. Endelig kan
meget tale for, at elever, der allerede har er-
kendt et forkert valg af uddannelse, ikke
lades i stikken med en ufuldstændig uddan-
nelse, men tværtimod tilbydes et fuldt ud-
dannelsesforløb.

Dette betyder imidlertid ikke, at de over-
flyttede elever skal gennemgå undervisning i
fællesfag, hvori de allerede har fået under-
visning i tilstrækkeligt omfang. Selv om der
ikke gives tidsmæssig rabat, bør disse elever
tilgodeses på anden måde, for eksempel ved
en elevdifferentieret undervisning.

I øvrigt kunne åbningen for direkte over-
gang til 2. del i efg-uddannelserne fra 10
klasse/1. g/l . HF også medføre, at en større
del af de uddannelsessøgende primært søgte
de alment gymnasiale uddannelser ud fra
den betragtning, at de senere uden tidstab
kunne overgå til de erhvervsmæssige grund-
uddannelser.

Medens udvalget således finder, at adskil-
lige argumenter taler mod en direkte over-
gang til 2. del fra 10. år/ l . g/l . HF, stiller
sig vanskeligere, når det drejer sig om ud-
dannelsessøgende, der efter 2. g/2. HF eller
3. g søger til de erhvervsfaglige grunduddan-
ser. I lighed med det senere anførte i dette
afsnit om voksne elevers adgang til efg-ud-
dannelserne vil man næppe finde det rime-
ligt, at studenter/HF'ere skal gennemgå den
normale basisuddannelse. Disse elever bør
have mulighed for at gennemgå særligt tilret-
telagte kurser sammen med de voksne elever
som et alternativ til den normale basisud-
dannelse for de yngre elever. Udvalget fin-
der det vanskeligt at tage konkret stilling til,
om denne mulighed også bør åbnes for ele-
ver, der søger efg-uddannelser på baggrund
af 2. g, idet man finder, at der her er tale om
grænsetilfælde, hvor en konkret vurdering
foretaget af skolen formentlig vil give en ret-
færdigere afgørelse af, om den pågældende
bør gå gennem den normale basisuddannelse
eller ej.

For så vidt angår handels- og kontorområ-
det er der allerede (siden 1917) taget højde
for indslusning af studenter og nu senere

også af HF'ere til handels- og kontorområ-
det, idet elever med disse eksaminer på
1-årigt kursus til højere handelseksamen kan
opnå denne uddannelse. Søgningen til denne
uddannelse har i de allersidste år været
stærkt stigende.

Skulle man i et fremtidigt uddannelsessy-
stem foretage ændringer i det undervisnings-
mæssige indhold af 10. kl., 1. g eller 1. HF,
således at der indgår erhvervsrettet under-
visning i et nærmere fastsat omfang, må
spørgsmålet om hel eller delvis rabat for ba-
sisåret naturligvis tages op til fornyet over-
vejelse.

5.3. Det er således udvalgets synspunkt,
at alle elever inden for de erhvervsfaglige
grunduddannelser som hovedregel bør gen-
nemgå basisåret i en eller anden form. Det
vil dog i enkelte undtagelsestilfælde være
rimeligt helt at undlade basisuddannelsen,
og man skal nærmere nedenfor redegøre for
nogle tilfælde, hvor dette kan forekomme.

5.3.1. For det første skal udvalget her
pege på problemerne vedrørende den gruppe
af elever, der afbryder deres uddannelses-
forløb ved afslutningen af folkeskolens
9. skoleår eller tidligere og derved ikke får
en uddannelse inden for 10.-12. uddannel-
sesårs rammer. Ifølge de seneste oplysninger
fra socialforskningsinstituttet har man ikke
kunnet konstatere noget fald i omfanget af
denne elevgruppe, hvis størrelse fortsat an-
slås til at ligge på omkring 30 pct. af en år-
gang. En del af disse unge vender på et se-
nere tidspunkt tilbage til uddannelsessyste-
met og gennemgår en eller flere formalisere-
de uddannelser (f. eks. kurser inden for spe-
cialarbejderuddannelsen, en uddannelse for
voksne lærlinge, kurser på landbrugsskoler,
kurser til realeksamen, HF eller studenter-
eksamen), men selv om en del således senere
opfanges af uddannelsessystemet, ændrer
dette ikke den kendsgerning, at et betydeligt
antal unge i en kortere eller længere periode
befinder sig uden for uddannelsessystemet
uden at besidde en erhvervskompetence-
givende uddannelse. Denne gruppe vil selv-
sagt være sårbar over for erhvervsmæssige
omskiftelser, hvilket bl. a. den betydelige
ungdomsarbejdsløshed i de senere år har
vist. Gennem en dispensation fra 18 års
grænsen inden for specialarbejderuddannel-
sen er der allerede gjort et forsøg på at imø-
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dekomme gruppens uddannelsesbehov. På
længere sigt finder udvalget, at det imidler-
tid må være en vigtig uddannelsespolitisk
opgave såvel inden for som uden for ram-
merne af de erhvervsfaglige grunduddannel-
ser at opstille uddannelsestilbud, der vil kun-
ne tiltrække denne såkaldte »restgruppe«.

Der er flere årsager til, at denne gruppe
af unge ikke fortsætter uddannelsesforløbet,
herunder skoletræthed, en fremmedgørelse
over for skolens stofområder, manglende
økonomisk mulighed samt forskellige former
for handicap. Det kan derfor næppe antages,
at en større del af denne gruppe vil kunne
motiveres for at gennemføre et fuldt uddan-
nelsesforløb inden for de erhvervsfaglige
grunduddannelser, og det må yderligere på-
regnes, at den svigtende motivation i særlig
grad vil gælde for den skolemæssige basis-
uddannelse.

Man er af den opfattelse, at skal man op-
fange elever fra den »restgruppe«, bør der
åbnes disse mulighed for at gennemgå dele
af en erhvervsfaglig grunduddannelse. Dette
vil kunne ske ved, at der tilbydes de pågæl-
dende særligt tilrettelagte uddannelsesforløb
bestående af kurser svarende til bl.a. de kor-
tere arbejdsmarkedsuddannelser, men også
som tidligere nævnt ved en større opsplit-
ning af de traditionelle uddannelser. Man
skal anbefale, at dette problem tages op in-
den for de forskellige hovederhvervsområ-
der med henblik på at opstille alternative ud-
dannelsesforløb, idet det er vigtigt, at der
tilbydes denne gruppe uddannelser, der sik-
rer dem muligheder for at kunne fungere på
arbejdspladserne på en for både dem selv
og samfundet tilfredsstillende måde. Det vil
i øvrigt være hensigtsmæssigt, at der allerede
i 8.-9. klasse indlægges mere erhversorien-
terende stof, eventuelt kombineret med en
udvidet erhvervspraktik. Resultatet heraf
skulle bl. a. være en styrkelse af elevernes
motivation i retning af de erhvervsfaglige
grunduddannelser.

5.3.2. Som et andet tilfælde, hvor basis-
uddannelsen eventuelt kan undlades, kan
man nævne uddannelse af voksne elever.
Selv om de pågældende ikke konkret kan
dokumentere at have tilegnet sig en del af
basisårets undervisningsstof på anden måde,
vil alene deres almindelige beskæftigelses-
mæssige baggrund samt pædadogiske hensyn
i øvrigt tale for, at de i stedet gennemgår

særligt tilrettelagte kurser som alternativ til
den normale basisuddannelse for de yngre
uddannelsessøgende. Har de pågældende di-
rekte erhvervserfaring af en vis varighed in-
den for det hovederhvervsområde, hvori de
søger uddannelse, bør der åbnes mulighed
for, at de får direkte adgang til 2. del uden
om basisåret.

5.3.3. Forsøgsrådets udvalg vedrørende
specialundervisning i de erhvervsfaglige
grunduddannelser har som afslutning på sit
arbejde til forsøgsrådet indstillet en rede-
gørelse og forslag vedrørende indpasning af
handicappede i de erhvervsfaglige grundud-
dannelser, som i august 1975 tiltrådtes af
forsøgsrådet.

Det er udvalgets opfattelse, at der med de
principper, de erhvervsfaglige forsøgsuddan-
nelser bygger på, vil kunne skabes et uddan-
nelsessystem, der bl. a. ved tilbud om modi-
ficeret basisår, jfr. ovenfor i punkt 3.2., gi-
ver handicappede mulighed for at afprøve
egne anlæg, uddannelsesønsker og erhvervs-
ønsker. For at sikre, at handicappede unge
på lige fod med de øvrige unge optages i et
hovederhvervsområdes basisuddannelse, og
for at støtte de handicappedes mulighed for
at forlade uddannelsen med en erhvervskom-
petence, vil iværksættelsen af særlige støtte-
foranstaltninger være nødvendige. Der skal
her henvises til udvalgets redegørelse og for-
slag.

6. Undervisningens organisatoriske
opbygning.

6.1. Undervisningen inden for de erhvervs-
faglige grunduddannelser kan opdeles i tre
grupper: Undervisning i obligatoriske fælles-
fag, i retningsfag og i valgfrie fag. Denne
opdeling er tildels også begrundet i de for-
mål, som søges tilgodeset ved selve forsøgs-
uddannelsen.

6.1.1. Obligatoriske fællesfag er fag, der
er fælles for alle elever i de erhvervsfaglige
grunduddannelser. Med undervisningen i
obligatoriske fællesfag vil man tilstræbe, at
elevernes indviduelle og sociale horisont ud-
vikles, og at deres indsigt i samfundsforhold
øges, således at der skabes mulighed for ak-
tiv medleven i samfundet.

Derudover virker undervisningen i de
obligatoriske fællesfag som støtte for den
faglige undervisning (dvs. undervisningen
i retningsfågene). Undervisningen har end-
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videre det særlige formål at give eleverne
baggrund for valg af uddannelsesretning og
valgfrie fag.

6.1.2. Retnings fagene er de fag, som skal
sikre eleven direkte erhvervs- og eventuelt
tillige studiekompetence, og som gennem en
række successive valg indsnævres til fagspe-
cialer. Disse fag har det formål at sætte ele-
ven i stand til at varetage de fastsatte fag-
lige funktioner inden for vedkommendes er-
hvervsområde. Undervisningen skal tillige
udvikle eleven som individ og medarbejder
og skabe grundlag for efteruddannelse.

6.1.3. Valgfrie fag kan vælges såvel blandt
de fag, der optræder som obligatoriske fæl-
lesfag og retningsfag som blandt andre fag.
Formålet med undervisningen skal være at
tillade en mere individuel målsætning, som
ikke kan tilgodeses gennem de obligatoriske
fællesfag og retningsfågene. Fagene kan op-
træde som støtte- og supplementsfag både i
relation til elevens erhvervsønske og ud over
dette, bl. a. ved at give eleven mulighed for
erhvervelse af kompetence til fortsat uddan-
nelse.

Som eksempler på valgfrie fag kan næv-
nes supplerende og videregående undervis-
ning i dansk, matematik, fremmede sprog,
tekniske og handelsmæssige fag, med tilbud
om at aflægge statskontrolleret prøve i en-
kelte fag, støtteundervisning og specialunder-
visning.

6.2. Målene for den faglige del af under-
visningen fastsættes af de faglige organisa-
tioner, således at det sikres, at de uddannede
senere vil kunne varetage bestemte funktio-
ner i erhvervslivet. Undervisningen i fælles-
fagene rejser imidlertid nogle principielle
problemer, der skal omtales i det følgende.

I § 2, stk. 2, i loven om erhvervsfaglige
forsøgsuddannelser er om den almene under-
visning fastsat følgende:

»I fortsættelse af den almene grundskole
skal der i uddannelserne indgå undervisning
i almene fag, som navnlig sigter mod at give
den uddannelsessøgende forståelse af er-
hvervs- og samfundslivet.«

Denne understregning af de almene fag i
forsøgsuddannelserne må ses i lyset af den
debat, der fandt sted i årene forud for for-
søgslovens vedtagelse, hvor de traditionelle
lærlingeuddannelser bl. a. blev kritiseret for
deres beskedne indhold af undervisning af

alment indhold. Denne kritik havde nær
sammenhæng med det synspunkt, at under-
visningen i højere grad burde tilrettelægges
under hensyntagen til samfundslivet og ak-
tuelle problemstillinger - et synspunkt der
også tog sigte på erhvervsuddannelserne.

Under folketingets behandling af lovfor-
slaget lagde folketingsudvalget megen vægt
på, at undervisningen i de almene fag blev
tilrettelagt, så undervisningen dels blev en
støtte for den uddannelsessøgendes fortsatte
udvikling som individ og samfundsborger,
dels en støtte for den faglige uddannelse, og
endelig en mulighed for at erhverve en al-
men studiekompetence.

Man udtalte endvidere ønske om, at den-
ne undervisning inden for de forskellige for-
søgsområder blev harmoniseret både med
hensyn til indhold og timetal.

Forsøgsrådet har udarbejdet fælles time-
og læreplaner for fællesfagsundervisningen.
Planerne gennemføres i varieret omfang in-
den for de forskellige tekniske forsøgsom-
råder.

Inden for alle forsøgsområder er der fra
forsøgets start blevet gennemført undervis-
ning i almene fag, men indhold og omfang
har imidlertid været varierende fra område
til område.

Med forsøgsrådets time- og læreplaner for
fælles fag i basisåret fra 1974 og den hertil
knyttede ordning for valgfrie fag foreligger
imidlertid nu et grundlag for en undervis-
ning, der kan opfylde folketingets krav om
harmonisering af undervisningen i almene
emner både med hensyn til ensartet timetal
og indhold. Efter forsøgsrådets beslutning
bør knap 40 pct. af undervisningstiden i ba-
sisåret anvendes til fællesfagsundervisning
(obligatoriske fællesfag og valgfrie fag), og
dette opfyldes inden for de fleste tekniske
områder. Med hensyn til 2. dels-uddannel-
sens skoleophold afsættes der som minimum
noget mindre tid til fællesfagsundervisnin-
gen, men her er harmoniseringen ikke gen-
nemført i samme udstrækning som for basis-
årets vedkommende, de fælles time- og lære-
planer er først færdigudarbejdet i september
1975.

Som noget væsentligt i den undervisning,
der har fundet sted i forsøgsperioden, må
man fremhæve de bestræbelser, der har væ-
ret udfoldet for at fællesfagsundervisningen
kunne ske i tæt tilknytning til undervisnin-
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gen i retningsfag og elevernes erfaringer fra
praktikpladsopholdene. Der er blevet lagt
stor vægt på, at al undervisning af eleverne
kan opleveres som en helhed, at undervis-
ningen i fællesfag understøtter undervisnin-
gen i retningsfag og integreres så meget som
muligt med disse fag, samtidigt med at un-
dervisningen i fællesfag også må have et for-
mål i sig selv. I tilknytning hertil har man
søgt at gøre undervisningen i fællesfagene
problemorienteret, samtidig med at under-
visningen så vidt muligt differentieres efter
elevernes individuelle og meget forskellig-
artede forudsætninger, således at alle elever
kan få et udbytte, uden at undervisningen
nødvendigvis behøver at baseres på niveau-
inddeling af eleverne.

Der har i de første år været en del vanske-
ligheder med overalt at få undervisningen til
at fungere på en rimelig kvalificeret måde.
Disse problemer har dog 1 betydelig grad
haft karakter af begyndervanskeligheder, der
bl. a. kan tilskrives det forhold, at der for-
ud for forsøgsperioden især på de tekniske
skoler ikke eksisterede nogen videre tradi-
tion for undervisning i denne fagkreds. Pro-
blemerne synes på nuværende tidspunkt at
være løst i betydelig grad, og med forsøgs-
rådets fælles læreplaner og de dertil knyt-
tede undervisningsvejledninger foreligger der
et grundlag for at klare disse problemer i
endnu større grad. Til trods for fællesfage-
nes traditionelle fagrække ligger der nogle
store muligheder i at gøre denne undervis-
ning relevant for eleverne, at motivere den
i en helt anden grad end det normalt er mu-
ligt i folkeskolen og gymnasium, alene i den
kendsgerning, at undervisningen foregår på
en erhvervsskole med denne skoleforms
stærke tilknytning til erhvervslivet, til ar-
bejdspladserne for 2. dels vedkommende i
vekselvirkningen mellem praktik- og skole-
ophold.

7. Erhvervs- og uddannelsesvejledningen,
der er hjemlet ved forsøgslovens § 3, stk. 4,
blev etableret ved forsøgsundervisningens
start og er i forsøgsperioden blevet udbygget
i takt med forsøgets gennemførelse og ud-
videlse.

Erfaringerne med ordningen synes klart
at vise behovet for og nødvendigheden af, at
man i et uddannelsessystem i almindelighed
og i særdeleshed i et system, hvor den en-

kelte elevs trinvise valg af uddannelsesret-
ning underbygges gennem en realistisk orien-
tering om de foreliggende uddannelses- og
erhvervsmuligheder, har en rådgivningsfunk-
tion, der kan støtte den uddannelsessøgende
i de talrige valgsituationer, der er en af ud-
dannelsessystemets hovedprincipper.

Som en yderligere erfaring fra forsøgspe-
rioden skal nævnes, at et betydeligt antal
uddannelsessøgende i forbindelse med ud-
dannelsens gennemførelse møder hindringer i
form af mere personligt prægede problemer,
til hvilke de også har behov for støtte og
vejledning af en studievejleder, der - for-
uden at være integreret i systemet som læ-
rer — af den unge i denne relation kan op-
fattes og accepteres som en af uddannelses-
systemet fritstående person.

Også integrationen af et stigende antal
handicappede elever i de erhvervsfaglige
grunduddannelser har medført et stigende
behov for vejledning og rådgivning.

Ud over disse opgaver - den egentlige ud-
dannelses- og erhvervsorientering samt råd-
givningen om personlige problemer og et
udbygget vejledningstilbud til handicappede
elever — har studievejlederne i betydeligt om-
fang været involveret i informationsvirksom-
heden over for kommende ansøgere og ele-
ver, hvilket i praksis vil sige oplysnings-
arrangementer - såvel på erhvervsskolen
som udenfor - over for elever i og fra folke-
skolens 9. klasser. Denne og de allerede
nævnte opgaver indebærer betydelige sam-
arbejdsopgaver i relation til samfundets øv-
rige vejledningsfunktioner, både på uddan-
nelsesområdet og inden for den sociale
sektor.

Som en mere speciel, men stærkt ressour-
cekrævende opgave for studievejlederne især
i forsøgets seneste faser skal nævnes oplys-
ningsopgaverne over for nuværende og kom-
mende praktikvirksomheder samt det rent
konkrete arbejde i forbindelse med frem-
skaffelse og formidling af praktikpladser til
de uddannelsessøgende. Dette arbejde inde-
bærer selvsagt betydelige samarbejdsopgaver
i relation til arbejdsformidlingen samt er-
hvervs- og arbejdsmarkedsorganisationerne.

Ved forsøgets start måtte det derfor være
en hovedopgave at få givet et antal lærere
den for varetagelsen af disse opgaver mest
nødvendige uddannelse. Efter forslag fra det
af forsøgsrådet nedsatte udvalg vedrørende
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erhvervs- og uddannelsesvejledning blev der
planlagt en studievejlederuddannelse, omfat-
tende 6 moduler af hver 2 ugers varighed.
Dette indebærer, at samtlige forsøgsskoler i
dag råder over lærere, som med denne om-
end begrænsede uddannelse kan påtage sig
studievejledningsopgaverne.

Det er udvalgets indstilling, at en fortsat
udbygning af studievejledningsfunktionen i
takt med uddannelsessystemets videre udvik-
ling er en nødvendig forudsætning for at få

gennemført de intentioner, som findes i så-
vel forsøgsloven som i denne betænknings
forslag. En sådan udbygning kræver efter ud-
valgets opfattelse dels en forstærket indsats
på studievejlederuddannelsens område, dels
at der på baggrund af de i forsøgsperioden
indhøstede erfaringer tilvejebringes mere
faste retningslinier for studievejledningens
planlægning, omfang og gennemførelse på de
enkelte erhvervsskoler.
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Kapitel 111.
Den skolemæssige del af uddannelsen.

1. Uddannelsernes tilrettelæggelse.
Loven om de erhvervsfaglige forsøgsuddan-
nelser fastsætter i § 3 følgende om uddan-
nelsernes tilrettelæggelse:

»§ 3. Uddannelserne indledes normalt
med en 1-årig basisuddannelse, der omfatter
en grundlæggende orientering og indføring i
erhvervsområdet. Basisuddannelsen foregår
på skoler, eventuelt suppleret med virksom-
hedsophold.

Stk. 2. Efter basisuddannelsen gennemgår
den uddannelsessøgende en uddybende er-
hvervsfaglig uddannelse med hovedvægt på
den praktiske oplæring inden for et valgt ud-
dannelsesområde. Uddannelsen foregår dels
på praktiksteder, dels på skoler, idet sam-
spillet mellem skoler og praktiksted kan va-
riere fra et forsøgsområde til et andet efter
uddannelsesmæssige hensyn.«

1.1. Inden for de 7 hovederhvervsområder
har man opbygget uddannelserne, således at
de for basisårets vedkommende udelukkende
foregår på skole. 2. delen er derimod tilrette-
lagt som en vekseluddannelse med skiftende
skole- og praktikophold, dog med enkelte
undtagelser, idet for eksempel uddannelsen
til edb-assistent inden for handels- og kontor-
området udelukkende foregår på skole.

Basisårets tilrettelæggelse som næsten ude-
lukkende skoleundervisning er en konse-
kvens af det bærende princip bag etable-
ringen af de erhvervsfaglige grunduddan-
nelser, hvorefter der i basisåret skal gives
eleverne en realistisk erhvervs- og uddannel-
sesvejledning, og en grundlæggende under-
visning inden for hovederhvervsområdet,
som skal give dem grundlag for deres senere
valg af faglige specialer. Ved afslutningen af

basisåret forudsættes valg af uddannelses-
retning foretaget.

Med henblik på at kunne opfylde ønsket
om en bred faglig orientering indledes basis-
året med et fælles kursus. Delingen i uddan-
nelsesområder foretages i 2. halvår. For alle
områders vedkommende sker det endelige
valg af kompetencegivende specialer dog ved
slutningen af basisåret.

Herudover tilsigter man i basisåret at give
eleverne en almendannende og almen kom-
petencegivende undervisning i fortsættelse
af undervisningen i folkeskolen. Udvalget
mener, at basisåret tilrettelagt på denne
måde vil kunne træde i stedet for 10. klasse
i folkeskolen.

1.2. Forsøgsrådet har i 1973 vedtaget føl-
gende principper for undervisningen i fælles-
fagene inden for de erhvervsfaglige forsøgs-
uddannelser:

A. Obligatoriske fællesfag.
1) Denne undervisning henvender sig til

samtlige elever og har det samme formål
over for dem alle.

2) Undervisningen bør differentieres i rela-
tion til den enkeltes forudsætninger. Af
hensyn til undervisningens formål bør
holddeling efter niveau undgås i det om-
fang, dette ikke vanskeliggør, at den en-
kelte elev opnår fuldt udbytte af under-
visningen.

Det bør tilstræbes at gennemføre ak-
tiviteter, der nok er fælles, men samtidigt
er fagligt orienteret og baseret på pro-
blemløsning m. v. Herved menes, at en
del af de problemer, opgaver og eksemp-
ler, som skal udgøre arbejdsstoffet, må
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hentes fra den øvrige undervisning (ret-
ningsfågene), og at undervisningsformen
frem for at være meddelende skal lægge
vægt på elevernes eget arbejde og enga-
gement i undervisningssituationen.

3) Fælles læreplaner skal sikre, at under-
visningen får samme kvalitet, men ikke
at den ensrettes, (jfr. det ovenfor nævn-
te om faglig orientering og problemløs-
ning) . o

4) I basisåret må timetallet til obligatoriske
fællesfag være relativt større end time-
tallet til de valgfrie fag, for at man gen-
nem undervisningen i de obligatoriske
fag kan styrke grundlaget hos eleven for
såvel erhvervsvalg som tilvalg af valg-
frie timer.

5) Undervisningen i obligatoriske fællesfag
må hvile på det samme timetal i alle for-
søgsområderne. Hvor der inden for de
enkelte forsøgsområder meddeles under-
visning i de samme fagområder (f. eks.
dansk og fysik), kan undervisningen i
de fælles obligatoriske emner tilrettelæg-
ges i sammenhæng med den øvrige un-
dervisning i vedkommende retningsfag.

B. Valgfrie fag.
1) Der skal i hele uddannelsesforløbet være

mulighed for undervisning i valgfrie fag
- herunder til at tage statskontrollerede
prøver i såvel basisåret som i 2. del.

Timetallet skal være stort nok til, at
en elev normalt i løbet af basisåret, har
mulighed for at erhverve sig de kund-
skaber, som er adgangsgivende til en be-
stemt 2. dels-uddannelse inden for den
valgte uddannelsesretning.

Tilbuddet inden for de prøveforbere-
dende fag bør efterhånden omfatte alle
fag og alle undervisningsniveauer fra
folkeskolens til højere forberedelseseksa-
men og højere handelseksamen m. v. Det
skal ligeledes omfatte støtteundervisning
i de for elevens uddannelse centrale fag.
Realiseringen af disse tilbud bør ske i
nært samarbejde med uddannelsesinsti-
tutioner inden for øvrige skoleformer.

I overensstemmelse med disse principper
er der udarbejdet timeplaner for læreplaner
for de obligatoriske fællesfag og retnings-
linier for den valgfrie undervisning.

For basisåret omfatter planerne en under-
visning af et omfang på i alt 400 timer for-

delt på følgende fag: dansk, samtidsorien-
tering, virksomhedslære, samarbejdslære,
fremmedsprog, musiske fag, datalære, fy-
sik/kemi, matematik og idræt med ergonomi
og førstehjælp. Herudover skal der tilbydes
undervisning i valgfrie timer i et omfang af
mindst 160 timer. Disse planer er i et vist
omfang blevet anvendt i skoleåret 1974-75
og læreplanerne ligger til grund for under-
visningen inden for samtlige tekniske basis-
uddannelser i skoleåret 1975—76.

For 2. dels-uddannelsen omfatter planerne
4 obligatoriske fællesfagstimer pr. uge i
dansk, samtidsorientering, virksomhedslære
og samarbejdslære i samtlige 2. dels skole-
ophold, der har en varighed af over 2 uger.
Planen omfatter endvidere et antal timer til
valgfrie fag. Som vejledende norm er fast-
sat 8 timer pr. uge. Der vil dog kunne fra-
viges fra ovenstående timetal til obligatori-
ske timetal og valgfrie fag, hvis en uddan-
nelse har et meget stort antal skoleuger i
2. delen.

Da planerne først er blevet færdigbehand-
let og godkendt af forsøgsrådet i september
1975 vil de i skoleåret 1975-76 blive an-
vendt i mere eller mindre tillempet form.

Med disse planer vil man i det væsentlig-
ste kunne realisere de intentioner med den
almene del af undervisningen, som bl. a.
kom til udtryk i folketingets behandling af
forslaget til forsøgsloven. Det kan derfor an-
befales, at de anførte principper for fælles-
fagsundervisningen også lægges til grund for
denne undervisning i et kommende under-
visningssystem.

1.3. Basisåret må af hensyn til de i for-
søgslovens § 3 nævnte formål adskille sig
fra 2. dels-undervisningen ved at skulle rum-
me meget fælles stof inden for såvel ret-
ningsfag som almene fag.

De almene fag bør dog ikke koncentreres
i basisåret. I det uddannelsesmæssige sigte
med de erhvervsfaglige grunduddannelser
indgår bl. a. en styrkelse af de almene fag
med særligt henblik på at give de uddan-
nelsessøgende mulighed for at erhverve sig
indsigt i erhvervs- og samfundsforhold. Her-
til kommer, at de erhvervsfaglige grundud-
dannelser er tilrettelagt således, at de skal
kunne optage et meget bredt udsnit af unge.
Det er derfor af betydning for motivering af
alle grupper af elever, at man i uddannelsen
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er i stand til at give et pædagogisk til-
bud, der er forskellig fra bl. a. folkeskolens.
Mange elever er skoletrætte efter 9 års sko-
legang og trænger til et miljøskifte. De vil
derfor mere føle et behov for at komme i
gang med en praktisk oplæring, end for en
fortsat kun teoretisk oplæring. De teoretiske
fag bor derfor så vidt muligt spredes ud over
hele uddannelsesforløbet og ikke koncen-
treres alene i basisåret. Netop for elever, der
har valgt en faglig uddannelse, har man er-
faring for, at deres interesse for de teoreti-
ske fag, herunder fællesfag, styrkes ved en
kombination af undervisning i praktik og
teori. Endelig vil elevernes forståelse for fæl-
lesfagenes betydning for det enkelte individ
som samfundsborger ofte vokse med alde-
ren.

Det må derfor anbefales, at undervisnin-
gen i fællesfagene spredes ud over hele ud-
dannelsesforløbet sideløbende med den fag-
lige specialisering.

2. Undervisningens geografiske placering.
2.1. Som ovenfor i kapitel II anført er

de erhvervsfaglige forsøgsuddannelser base-
ret på folketingsbeslutningen af 30. maj
1969 om en reform af de grundlæggende
skoleuddannelser. Det bestemtes heri bl. a.,
at der fra 1975 skulle være mulighed for at
fortsætte skolegangen efter det 9. skoleår i
et 10. skoleår i folkeskolen eller tilsvarende
skoleformer eller at påbegynde en bred fag-
lig grunduddannelse.

Hvis tilbudet om det 10. skoleår skal blive
reelt, er det nødvendigt, at de tre alternative
muligheder (gymnasium, folkeskole, efg-
basisår) er tilgængelige lokalt, idet tilbøje-
ligheden til at søge en uddannelse forment-
lig vil være faldende, jo større afstand der
er mellem bopæl og skole. På den anden side
vil efg-uddannelsen på grund af opdelingen
i flere hovederhvervsområder næppe kunne
tilbydes med samme lokale spredning som
folkeskolen og gymnasiet, såfremt der skal
tages et rimeligt hensyn til udnyttelsen af
skolernes ressourcer.

Skoleplanlægningen inden for forsøgsud-
dannelserne har taget udgangspunkt i de en-
hedsstorrelser (elevantal), der skulle give
den optimale udnyttelse af skolernes lokaler,
udstyr og lærerkræfter. Enhedsstørrelserne
er for tiden følgende: jern og metal: 288,
bygge og anlæg: 240, levnedsmidler: 200,

grafiske fag: 100 og servicefagene: 200. In-
den for handels- og kontorområdet, hvor
grendelingen kun refererer sig til ganske få
ugentlige timer, kan en enhed i princippet
udgøres af ganske få klasser.

Jo mindre enhederne er, des større spred-
ning af uddannelserne vil der kunne opnås,
og det må derfor anbefales, at der sigtes mod
fastlæggelse af forskellige enhedsstørrelser,
således at de tyndest befolkede egne såvel
som de større bysamfund så vidt muligt kan
tilgodeses.

Udover hensynet til befolkningsunderlaget
og en rimelig ressourceudnyttelse kan rejses
spørgsmålet, om der bør tages hensyn til det
lokale erhvervslivs sammensætning. Som
konsekvens af folketingsbeslutningen bør
skolerne som hovedregel placeres på grund-
lag af befolkningsunderlaget, men da der
næppe er tvivl om, at den lokale erhvervs-
sammensætning og den lokale uddannelses-
tradition vil have en ikke ubetydelig indfly-
delse på de uddannelsessøgendes erhvervs-
valg, må lokalbestemte afvigelser fra hoved-
sigtet forudses.

2.2. Medens der således ved placeringen
af basisuddannelserne må tages meget store
hensyn til befolkningsunderlaget, er situa-
tionen anderledes ved placering af 2. dels-
skolerne.

På den ene side bevirker delingen i fag-
specialer, at undervisningen af hensyn til
elevgrundlagets størrelse må placeres på
færre, centrale skoler.

På den anden side vil det faktum, at ud-
buddet af praktikpladser nødvendigvis må
være afhængig af det lokale erhvervslivs
sammensætning, pege i retning af skolepla-
cering på grundlag af erhvervsunderlaget.

2.3. I den forløbne forsøgsperiode har
undervisningen næsten udelukkende været
henlagt til teknisk skoler og handelsskoler,
hvor lærlingeundervisningen og anden han-
delsmæssig og teknisk undervisning i for-
vejen er placeret. Det må påregnes, at dette
billede vil fortsætte, men dog således at an-
dre skoleformer vil blive inddraget i det om-
fang, nye uddannelsesområder indgår i de
erhvervsfaglige grunduddannelser.

Allerede i dag finder der efg-uddannelse
sted ved specialarbejderskoler og hushold-
ningsskoler, og det må forudses, at også
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landbrugsskoler og skovbrugsskoler vil blive
inddraget. Også et samarbejde med gymna-
sier kan tænkes. I det hele taget bør man
ikke forlods lægge sig fast på, hvilke skole-
former der bør inddrages, og de enkelte
skoleformers tilskudsregler og styrelsesregler
bør ikke hindre en rimelig udnyttelse af den
samlede undervisningskapacitet.

2.4. Ved den lokale placering af skolerne
er det naturligt i første række at tage hen-
syn til den allerede eksisterende skolekapa-
citet. I de tilfælde, hvor der skal finde ny-
byggeri sted, må det anbefales at placere
skolerne i tilknytning til andre uddannelses-
institutioner, således at der dels bliver mu-
lighed for en bedre udnyttelse af fælles fa-
ciliteter som kantine, bibliotek, idrætsanlæg
m. v., dels bliver mulighed for udveksling af
lærere. Det sidste er af betydning for op-
nåelse af et rimeligt tilbud af tilvalgsfag
samt akceptable holdstørrelser. Det må dog
understreges, at et samarbejde mellem f. eks.
gymnasium og erhvervsskole ikke må føre
til en svækkelse af erhvervsskolernes faglige
miljø. Der bør i denne forbindelse henses til,
at erhvervsskolerne — måske især handels-
skolerne - ud over undervisning af 16-19
årige har en væsentlig funktion ved videre-
uddannelse af voksne elever. Herved tænkes
bl. a. på fagprøver, højere fagprøver og spe-
cialkurser.

3. Præsentationskursus.
Basisuddannelsen indledes med et præsenta-
tionskursus (indførings- eller introduktions-
kursus) . Kursernes varighed spænder fra 1
uge til 6 uger.

3.1. Formålet med præsentationskurset
er at give eleverne et helt generelt indtryk
af den erhvervsfaglige uddannelse samt at
indlede den erhvervs- og uddannelsesorien-
tering, som skal danne grundlag for elever-
nes valg af speciale inden for hovederhvervs-
området.

3.2. Fn arbejdsgruppe under forsøgsrå-
det, der fik til opgave at undersøge mulig-
hederne for en koordinering af forsøgsom-
rådernes præsentationskurser, nedsattes i
november 1974. Arbejdsgruppen har i en
rapport til forsøgsrådet foreslået, at der i
basisårets to første uger indlægges undervis-
ningsemner, der sigter mod at gøre eleverne
fortrolige med skolen og de forhold, der
knytter sig til undervisningen, men gruppen
mener ikke, at der skal være et selvstændigt
præsentationskursus, der har til formål at
præsentere hovederhvervsområdets arbejds-
operationer. Den egentlige skemalagte un-
dervisning indledes principielt på basisårets
første dag.

Udvalget kan fuldt ud tilslutte sig dette
forslag om præsentationskursets indhold og
varighed.

4. Skoleopholdenes varighed.
4.1. Nedenfor gives i skematisk opstil-

ling en oversigt over den skolemæssige del
under de erhvervsfaglige forsøgsuddannel-
ser. Oversigten illustrerer ikke mindst det
brogede billede, som skolekurserne på 2.
dels-undervisningen udgør.



38

4.2. Skoleopholdene i 2. del er inden for
hvert hovederhvervsområde tilrettelagt ud
fra dette enkelte områdes specielle forhold.
En mere ensartet opbygning af skoleophol-
dene ville lette bestræbelserne på at udnytte
skoleapparatet rationelt i henseende til lo-
kaler, udstyr og lærerkræfter. Med skiften-
de skoleophold såvel i henseende til place-
ring i uddannelsesforløbet som i henseende
til varighed er det meget vanskeligt at undgå
tomgang.

En ensartet opbygning vil kunne skabe
muligheder for fælles undervisning på tværs
af uddannelseslinier. Foruden bedre kapaci-
tetsudnyttelse i almindelighed, kan man for-
bedre mulighederne for, også på de mindre
skoler, at sikre et hensigtsmæssigt elevunder-
lag i de obligatoriske fællesfag og de valg-
fri fag.

4.3. Forsøgsrådet har anbefalet en skitse
til en uddannelsesramme for efg-uddannel-
sernes 2. del, hvor man under hensyn til

det ovenfor anførte har anbefalet en opde-
ling af skoleåret i et antal perioder, der an-
giver rammerne for skoleopholdenes place-
ring i skoleåret. Et skoleår beregnes inden for
de erhvervsfaglige uddannelser som 40 uger,
som normalt inden for skolesystemet i øvrigt.
Antallet af perioder afhænger af det valgte
kursusmodul. Af hensyn til den ressource-
mæssige udnyttelse af lokaler, lærerkræfter
m. v. har forsøgsrådet anbefalet moduler af
5 ugers varighed for alle uddannelsesområ-
der, hvilket vil give skoleophold af f. eks. 5,
10, 15 og 20 ugers varighed. Der er ikke
herved taget stilling til skolekursernes varig-
hed og placering i uddannelsesforløbet bort-
set fra, at kalendermæssige overlapninger
bør undgås for at sikre en jævn udnyttelse af
skolernes ressourcer. Skoleuddannelsen og
praktikopholdet bør danne en naturlig en-
hed, hvor de teoretiske og praktiske færdig-
heder, der er opnået under skoleopholdet
indøves og giver mulighed for rutine under
anvendelse i praksis (vekseluddannelse).
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Skoleopholdenes placering og varighed skal
derfor have naturlig, pædagogisk sammen-
hæng med uddannelsens indhold. Forsøgs-
rådet har dog anbefalet, at de enkelte skole-
ophold i 2. del normalt ikke har en varighed
af over 20 uger.

Det har været drøftet, om skoleåret skulle
udstrækkes fra de inden for skolesystemerne
normale 40 uger til 45-46 uger svarende til
et normalt arbejdsår inden for erhvervslivet.
En udvidelse af antallet af undervisnings-
uger vil kunne løse visse problemer ved
overgangen til praktikophold, foruden at
den økonomiske udnyttelse af skoleappara-
turet ville blive forbedret. Udvalget henstil-
ler derfor, at mulighederne for en udvidelse
af undervisningsperioden undersøges nær-
mere.

5. En eller flere årlige optagelser.
Inden for de 7 hovederhvervsområder under
de erhvervsfaglige forsøgsuddannelser opta-
ges der inden for de 6 områder kun elever
en gang årligt til basisuddannelsen, mens
der inden for et enkelt område, jern- og
metalområdet, optages elever 2 gange årligt,
for tiden på tidsbegrænset dispensation.

Sagen kan ses fra flere sider.
På den ene side vil det af hensyn til, at

den erhvervsfaglige grunduddannelse skal
udgøre et alternativt uddannelsestilbud til
10. skoleår, være hensigtsmæssigt, at uddan-
nelsen for alle elever starter umiddelbart
efter skoleferien sammen med de øvrige ud-
dannelsestilbud, således at ventetid undgås
i videst muligt omfang. Ved at udsætte op-
tagelsen i et halvt år, opnår man eventuelt
blot at overføre kapacitetproblemer til andre
skoleformer i det omfang, der etableres kur-
ser i ventetiden, hvorved der sker en ophob-
ning af undervisningsaktivitet i 1. halvår af
skoleåret.

På den anden side kan de elever, der ikke
optages til basisuddannelsen umiddelbart i
forlængelse af folkeskolen, udnytte vente-
tiden til at skaffe sig erfaring om arbejds-
livet ved at tage arbejde af forskellig art, og
ventetiden vil herved ikke kunne betragtes
som ganske spildt. Set fra mange skolers
synspunkter gør de oplevelser med arbejds-
livet, som disse elever har, dem mere mod-
ne og mere motiverede for uddannelse. Her-
til kommer, at kapacitetsudnyttelsen af prak-
tikpladserne forbedres, og ved uddannelsens

afslutning spredes afgangsholdene over hele
året.

Udvalget finder ikke, at der indtil nu fo-
religger tilstrækkeligt erfaringsmateriale til,
at man med sikkerhed kan udtale sig om,
hvilken løsning der bør anbefales.

6. Kvalifikationskrav til lærerne.
6.1. Forsøgsuddannelsernes skoleunder-

visning har i forsøgsperioden i overvejende
grad været placeret på tekniske skoler og
handelsskoler. Lærerne på handelsskolerne
har som baggrund, foruden anden teoretisk
uddannelse og oftest tillige praktisk erfaring,
handelsfaglærereksamen i mindst 2 under-
visningsfag. De tekniske skolers lærere er
som regel faglærte med videregående ud-
dannelse, hvortil kommer en pædagogisk ud-
dannelse.

De erhvervsfaglige forsøgsuddannelser har
stillet mange nye krav til skolernes lærere,
måske særligt til de tekniske skolers lærere.
Ikke alene rummer uddannelserne nye fag,
men også krav om beherskelse af nye fag på
tværs af de traditionelle faggrænser til læ-
rere, der først og fremmest er specialister på
snævrere fagområder. Hertil kommer beho-
vet for udvidet undervisning i de praktisk-
faglige discipliner.

Endelig stilles der krav om undervisning
i fællesfag, såvel obligatoriske fællesfag som
valgfrie fag. I forsøgslovens § 2, stk. 2, er
anført, at der i fortsættelse af den almene
grunskole, skal indgå undervisning i almene
fag, som navnlig sigter mod at give den ud-
dannelsessøgende forståelse for erhvervs- og
samfundslivet. Af lovens bemærkninger, der
henviser til bemærkningerne i betænkning
nr. 612, fremgår, at man har lagt vægt på
gennem undervisning i almene fag, bl. a. til-
rettelagt som valgfri undervisning, at give
de uddannelsessøgende mulighed for at kva-
lificere sig inden for fag, hvor et vist niveau
er en nødvendig forudsætning for at påbe-
gynde en ønsket efter- eller videreuddan-
nelse. Endvidere bestemmes det i lovens §
15, at undervisningsministeren kan fastsætte
bestemmelser om, at personer med en er-
hvervsfaglig grunduddannelse opnår adgang
til videregående uddannelser uden for den
pågældendes hidtidige erhvervs- og uddan-
nelsesområde enten direkte eller efter be-
ståelse af tillægsprøver.
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Forsøgslovens bestemmelser om uddan-
nelsens brede sigte, der skal give de unge
en faglig kompetence, såvel som almen vi-
den, samt i et vist omfang almen studiekom-
petence, stiller dermed en række krav til
lærerkorpsets kvalifikationer. E)er kræves
umiddelbart stor bredde i kvalifikationerne,
hvilket traditionelt kan tilgodeses ved til-
knytning til skolerne af en række specialud-
dannede lærere, eventuelt som timelærere.
Men til de i loven fastsatte mål kommer in-
tentionerne i retning af som omtalt i kapi-
tel II at tilstræbe, at uddannelsen af ele-
verne opleves som en helhed. Dette mål nås
bl. a. gennem bestræbelserne på integration
mellem retningsfag og fællesfag, hvorved
man også opnår at øge motivationen for de
elever, der ikke umiddelbart har interesse
for den mere teoretisk prægede del af under-
visningen. Disse bestræbelser stiller yderli-
gere krav til den enkelte lærers kvalifikatio-
ner i form af stor faglig bredde og almen vi-
den.

6.2. Forsøgsrådet for de erhvervsfaglige
grunduddannelser har i 1974 opstillet en
række kvalifikationskrav til lærere ved de
erhvervsfaglige grunduddannelser og indstil-
let til undervisningsministeriet, at disse an-
vendes som grundlag for udarbejdelse af ret-
ningslinier i forbindelse med fremtidige læ-
reransættelser. (Forsøgsrådets publikation
nr. 7, december 1974). Endvidere anmode-
des undervisningsministeriet om at under-
søge mulighederne for etablering af lærer-
uddannelser, der tilstræber opfyldelse af de
anførte krav til lærerkvalifikationer.

Som baggrund for de opstillede kvalifika-
tionskrav er fremhævet de særlige karakte-
ristika ved de erhvervsfaglige grunduddan-
nelser i forhold til lærlingeuddannelserne.
Der peges på de fagligt brede uddannelser,
der stiller krav til den enkelte lærer om at
kunne dække faglige emner på tværs af eksi-
sterende fag- og branchegrænser. Den øgede
undervisning i praktiske, faglige discipliner
på de tekniske skoler vil stille betydeligt
større krav til lærernes faglige kvalifikatio-
ner og samtidigt forudsætte en stadig faglig
ajourføring. Den øgede undervisning i fæl-
lesfag forudsætter lærere, der er uddannet
til at varetage denne undervisning. Den øn-
skede integration mellem retningsfag og fæl-
lesfag forudsætter bl. a. at retningsfaglæ-

rerne er i besiddelse af en nødvendig almen
baggrund. Endelig må der være et lærer-
korps, der kan tage imod elever med vidt
forskellige forudsætninger bl. a. handicap-
pede, da de erhvervsfaglige grunduddannel-
ser sigter mod at skulle modtage et bredere
udsnit af unge med forskellige evner, inter-
esser og miljømæssig baggrund.

Med henblik på at skaffe et lærerkorps
der er kvalificeret til at varetage de meget
krævende pædagogiske opgaver i de er-
hvervsfaglige grunduddannelser, har man
opstillet følgende kvalifikationskrav:

A. Generelle kvalifikationer for alle
lærere:
1. Mindst 2 års relevant erhvervslivserfa-

ring.
2. Som minimum må lærerne have en al-

men baggrund svarende til HF-niveau i
samfundsfag samt i mindst 2 af følgende
fag,
a) dansk
b) matematik eller naturlære
c) mindst et fremmedsprog.
For mindst et af fagene bør kravene svare
til HF-tilvalgsniveau.

3. Almen pædagogisk uddannelse, fælles
for retnings- og fællesfagslærere.

4. Kendskab til handicappede og deres pro-
blemer.

B. Specielle kvalifikationskrav med hen-
syn til lærernes liniefag, (ved liniefag for-
stås de fag, læreren som hovedbeskæftigelse
underviser i):
1. Retningsfaglærere: En relevant faglig

uddannelse suppleret med en faglig vi-
dereuddannelse samt mindst 5 års er-
hvervslivserf åring.

2. Fællesfagslærere: Et fagligt niveau sva-
rende til seminarieliniefag eller bifag på
universitetet.

3. Såvel retningsfags- som fællesfagslærere
må gennemgå en faglig-pædagogisk ud-
dannelse.

C. Kvalifikationskrav til undervisning i
valgfrie fag:

Som hovedregel må kræves kvalifikations-
krav svarende til undervisning i de obliga-
toriske fag. For undervisning i de prøvefor-
beredende fag er der i forvejen fastsatte kva-
lifikationskrav.
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D. Kvalifikationskrav til lærere der skal
varetage specialundervisning:

Med henblik på den hensyntagende spe-
cialundervisning må lærerne have gennem-
gået særlige kurser, der kvalificerer til den-
ne form for undervisning på erhvervsskoler.
Med henblik på kompenserende specialun-
dervisning må kravene være tilsvarende an-
dre uddannelsesformers.

Det understreges, at der ved opstilling af
kravene tænkes på et niveau og ikke nød-
vendigvis på en formaliseret uddannelse. Li-
geledes understreges, at der ved opstilling af
kravene både tænkes på den fremtidige an-
sættelsespolitik som på videre- og efterud-
dannelse af allerede ansatte lærere.

6.3. Det må anses for meget væsentligt,
at skolerne har et særdeles velkvalificeret
lærerkorps, og det kan derfor anbefales, at
man lægger disse principper til grund for
den fremtidige ansættelses- og uddannelses-
politik for lærere ved de erhvervsfaglige
grunduddannelser. Der kan dog i en periode
blive vanskeligheder ved at få kvalifika-
tionskravene opfyldt for alle læreres ved-
kommende, både fordi kravene i visse til-
fælde er mere omfattende end de krav, man
hidtil har krævet opfyldt ved læreransættel-

ser, og fordi der i en udbygningsfase kan
blive rekrutteringsvanskeligheder.

Det er ligeleds væsentligt at betone, at op-
fyldelsen af de pædagogiske intentioner med
de erhvervsfaglige grunduddannelser i høj
grad beror på et samarbejde mellem de en-
kelte lærere. Ingen enkelt lærer kan besidde
tilstrækkeligt med kvalifikationer over for
de ønskede undervisningsprincipper. Den
lærergruppe, der skal varetage undervisnin-
gen, bør med hensyn til forudsætninger være
meget differentieret sammensat, både med
hensyn til faglige forudsætninger og måden,
de er erhvervet på, som med hensyn til de
pædagogiske og almene forudsætninger.
Denne ønskede bredde i lærernes baggrund
og kvalifikationer bør aktivt udnyttes i et
frugtbart samarbejde omkring løsningen af
undervisningens opgaver.

Behovet for ajourføring af læreruddannel-
se, efter- og videreuddannelse er allerede til-
stede i dag, men må forudses at stige. Bl. a.
vil behovet for en faglig ajourføring og ef-
teruddannelse gennem ophold i erhvervs-
virksomheder vokse for retningsfagslærere.
Der opstår her en række problemer med
hensyn til orlov, aflønning m.v. Dette spørgs-
mål bør underkastes en nærmere undersø-
gelse.
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Kapitel IV.
Den praktiske del af uddannelsen.

1. Forholdene under forsøgsuddannelserne.
1.1. I folge § 3, stk. 2, i forsøgsloven skal

den uddannelsessøgende efter basisåret gen-
nemgå en uddybende erhvervsfaglig uddan-
nelse med hovedvægt på den praktiske oplæ-
ring inden for et valgt uddannelsesområde.
Uddannelsen skal foregå dels på praktikste-
der, dels på skoler, idet det i loven tilføjes,
at samspillet mellem skole og praktiksted
kan variere fra et forsøgsområde til et andet
efter uddannelsesmæssige hensyn.

Det er gennem opbygningen af udddan-
nelsen tilstræbt at give den enkelte elev mu-
lighed for gradvis at vælge erhverv og ud-
dannelse på et realistisk grundlag, skabt på
den viden den pågældende erhverver sig un-
der uddannelsesforløbet. Det er et væsent-
ligt princip i loven, jfr. § 2, stk. 3, at ud-
dannelsen skal opbygges på en sådan måde,
at den kan forlades med dokumentation for
en vis erhvervskompetence på passende trin,
dvs. ved afslutningen af de enkelte uddan-
nelsestrin.

1.2. Uddannelsens 2. del har i forsøgspe-
rioden ikke været tilrettelagt på samme må-
de inden for alle hovedområder, og der har
også været forskelle inden for det enkelte
område. Karakteristisk er imidlertid, at der
i uddannelsens 2. del indgår et eller flere
praktikophold. Der er dog en enkelt undta-
gelse herfra, idet uddannelsen som edb-assi-
stent udelukkende foregår på skole.

Ovenfor i kapitel III er omtalt den sko-
lemæssige del, også af 2. dels-uddannelsen.
I dette kapitel omtales den praktiske del af
uddannelsen.

2. Formålet med praktikopholdet.
Formålet med praktikopholdet kan være at
indlære nye færdigheder, at optræne rutine

af det på skolen indlærte eller at give eleven
en miljøoplevelse. Alle tre momenter har be-
tydning, men næppe 1 samme forhold inden
for alle hovedområderne eller inden for
alle uddannelsestrin. Specielt vil den stadig
større specialisering inden for virksomhe-
derne kunne betyde, at eleven ikke altid kan
regne med at få brug for det på skolen lærte.
Udvalget finder imidlertid, at vekselvirknin-
gen mellem uddannelse på skole og praktik-
ophold er så vigtig, at begge elementer må
have en stærk placering. Praktikopholdene
bør derfor ikke være for korte.

Udvalget er enig i at bevare 2. del i den
erhvervsfaglige grunduddannelse nogenlun-
de efter samme retningslinier, som har været
gældende under forsøgsuddannelsen, med
en vekselvirkning mellem skoleophold og
praktikophold. Man mener ikke, at det er
rigtigt på forhånd at fastsætte eksakte regler
om opholdenes længde, da disse må tilrette-
lægges individuelt inden for hvert hovedom-
råde, linie og gren.

Man finder det endvidere fra udvalgets
side rigtigt at bevare sigtet med uddannel-
sens 2. del, nemlig at bibringe eleverne sta-
dig større færdigheder eller mere specialise-
rede færdigheder under uddannelsens for-
løb. Selv om der som ovenfor anført skal
være mulighed for, at en elev på passende
tidspunkt, dvs. ved afslutningen af et ud-
dannelsestrin kan forlade uddannelsen med
dokumentation for den hidtil opnåede er-
hvervskompetence, finder man dog, at ud-
dannelsen bør tilrettelægges som samlede
forløb, der fører frem til en klart defineret
erhvervskompetence.

3. Der må nødvendigvis stilles visse krav
til praktikvirksomhederne, der modtager ele-
ver. I lærlingeloven er der fastsat nøje ret-
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ningslinier for, hvorledes de inden for hvert
fag nedsatte faglige udvalg skal deltage ved
bedømmelse af, om og på hvilke vilkår en
virksomhed må antage lærlinge. Tilsvarende
detaljerede regler findes ikke inden for de
erhvervsfaglige forsøgsuddannelser, hvor det
blot i forsøgslovens § 9, stk. 2, er fastsat,
at de enkelte praktiksteder skal godkendes
af vedkommende fælles faglige udvalg, samt
at en sådan godkendelse kan tilbagekaldes.

Det forekommer imidlertid hensigtsmæs-
sigt, at arbejdsmarkedets parter har indseen-
de med, ikke blot hvilke erhvervsvirksomhe-
der der skal kunne godkendes som praktik-
virksomheder, men også hvilke krav der
skal stilles til virksomhederne. Strengere
krav vil nok give færre pladser, og kravene
må derfor opvejes over for behovet for til-
vejebringelse af det nødvendige antal plad-
ser. Det er dog vigtigt, at der opstilles et vist
regelsæt, hvis man skal fastholde, at prak-
tikopholdet skal udgøre et væsentligt islæt i
den samlede uddannelse. Det må i så hen-
seende være afgørende at fastholde den fag-
lige standard, som den samlede uddannelse
(skole- plus praktikophold) skal føre frem
til. Inden for denne målsætning bliver det
de faglige udvalgs opgave at foretage en hen-
sigtsmæssig strukturering.

4. Tilvejebringelse af praktikpladser.
4.1. Fremskaffelse af det tilstrækkelige

antal praktikpladser, dvs. det antal pladser
der svarer til antallet af elever, der har gen-
nemgået basisuddannelsen, har under for-
søgsperioden vist sig at frembyde visse van-
skeligheder. Der er nedenfor i kapitel VI
redegjort for de retlige forhold i forbindelse
med aftalen om praktikophold, herunder i
hvilket omfang en elev skal være berettiget
til at gennemføre uddannelsen efter basis-
året, hvis den pågældende ikke har kunnet
sikre sig en praktikplads. På dette sted vil
man ikke komme ind på disse spørgsmål,
men man vil fremsætte nogle betragtninger
dels om årsagen til den eksisterende mangel
på praktikpladser, dels om hvad der kan gø-
res for at fremskaffe flere pladser.

Når der er vanskeligheder ved at frem-
skaffe praktikpladser kan flere forhold spille
ind. Der kan nævnes vekslende konjunktu-
rer inden for erhvervslivet, størrelsen af den
til rådighed værende arbejdskraft, produk-

tions- og afsætningsmuligheder for virksom-
hederne, virksomhedernes skønnede fortje-
neste eller tab ved aftagelse af praktikelever,
prestigemæssige hensyn etc. Vanskeligheder-
ne kan også skyldes virksomhedernes ukend-
skab til den nye uddannelsesform samt pro-
blemer med indpasning af elever fra den er-
hvervsfaglige grunduddannelse sammen med
lærlinge inden for samme virksomhed.

4.2. Selv om det af disse grunde vil være
meget vanskeligt nøje at forudse, hvor stort
udbuddet af praktikpladser vil blive, er det
på den anden side vigtigt, at man tilstræber
en så høj grad af planlægning som muligt,
dels af hensyn til eleverne, som har et rime-
ligt krav på at få mulighed for at gennem-
føre den erhvervsfaglige uddannelse, de har
påbegyndt, dels af hensyn til skolerne, der
har interesse i en planlægning, der sikrer
dem den bedst mulige kapacitetsudnyttelse.
Også arbejdsmarkedet og staten har interes-
se i en sådan styring af udbudet af praktik-
pladser, idet denne både giver mulighed for
en arbejdsmarkedspolitisk tilpasning af an-
tallet af uddannelsessøgende til erhvervsli-
vets behov og mulighed for en tilpasning til
de samfundsmæssige og bevillingsmæssige
ressourcer.

En sådan central planlægning lader sig
dog vanskeligt gennemføre, sålænge elever-
ne selv skal skaffe praktikpladser og selv
skal træffe aftale med praktikvirksomheder-
ne herom. På den anden side bør en kombi-
nation af offentligt initiativ og frivillig ind-
sats fra eleverne, skolerne, virksomhederne,
og faglige organisationer, arbejdsmarkedets
parter m. fl. nok være hensigtsmæssig. Flere
af skolerne har allerede nu, dels gennem ud-
dannelse af enkelte af lærerne til studievej-
ledere, dels gennem nær kontakt med det lo-
kale arbejdsformidlingskontor, gjort meget
for at sikre pladser til deres elever, og det
synes rimeligt at udbygge disse foranstalt-
ninger.

4.3. En af forsøgsrådet nedsat arbejds-
gruppe har i september 1975 afgivet en rap-
port om forhold af betydning for praktik-
pladskapaciteten inden for efg-uddannelsen.
På baggrund af denne rapport har forsøgs-
rådet anmodet forsøgsudvalgene om at in-
tensivere oplysningsarbejdet om efg over for
arbejdsmarkedet gennem lokale og lands-
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dækkende faglige organisationer, samt at
overveje at søge udbudet af potentielle prak-
tikpladser øget ved at indføre mindre stram-
me regler for uddannelsen på praktiksteder-
ne m. v. Samtidig har forsøgsrådet over for
undervisningsministeriet foreslået, at der
knyttes journalistisk bistand til rådet med
henblik på en generel informativ indsats
over for erhvervsorganisationer, fagblade,
dagblade, radio og fjernsyn, samt at der til-
kendegives en interesse for det erhvervsre-
gister, som Danmarks Statistik forbereder,
idet man lægger vægt på, at registret tilret-
telægges således, at det vil kunne anvendes
som praktikpladsregister. Forsøgsrådet har
endvidere anbefalet, at arbejdsformidlings-
kontorernes virksomhed med fremskaffelse
af praktikpladser bliver mere opsøgende, at
samarbejdet mellem arbejdsformidlingskon-
torerne og erhvervsskolerne intensiveres,
samt at statslige virksomheder uden for cen-
traladministrationen får mulighed for at vir-
ke som praktikplads for unge under faglig
uddannelse.

5. Uddannelse uden praktik.
De eksisterende og ikke mindst de forven-
tede vanskeligheder ved at fremskaffe det
nødvendige antal praktikpladser kunne na-
turligt føre til det spørgsmål, om man kan
gennemføre en erhvervsfaglig grunduddan-
nelse uden praktik, således at eleverne ude-
lukkende måtte tilegne sig de nødvendige
færdigheder i skoler (værkstedsskoleunder-

visning). Muligheden herfor står allerede
åben efter bestemmelsen i § 3, stk. 3, i for-
søgsloven, men ordningen er ikke uden be-
tænkeligheder. Udviklingen i Norge og spe-
cielt i Sverige går i retning af en ren skole-
uddannelse på erhvervsområdet uden prak-
tik, og selv om en sådan ordning vil give
mulighed for en mere rationel tilrettelæggel-
se af undervisningen, end det nu er muligt,
og selv om den fremadskridende specialise-
ring af praktikvirksomhederne i visse til-
fælde vil give en værkstedsskole mulighed
for bedre indlæring af såvel den almindelige
faglige viden som af mere specielle færdig-
heder, er betænkelighederne ved her i lan-
det at indføre værkstedsskoleundervisning
meget store.

Man må fra udvalgets side mene, at vek-
selvirkningen mellem skoleophold og prak-
tikophold har så stor betydning for uddan-
nelsen som helhed, for den effektive indlæ-
ring, for elevernes motivation, for forståel-
sen mellem generationerne m. v., at man
ikke kan tilråde en almindelig uddannelse
på værkstedsskoler. Dog vil man ikke kun-
ne udelukke, at værkstedsskoleundervisning
undtagelsesvis vil kunne finde anvendelse,
hvor de foreliggende praktikvirksomheder
er så stærkt specialiserede, at en elev ikke
dér kan opnå den fornødne indlæring eller
rutine, eller hvor tilgangen til et fag ikke er
tilstrækkelig stor, f. eks. på grund af mang-
lende praktikpladser.
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Kapitel V.
Styringen af uddannelserne.

1. De enkelte styringsorganer.
1.1. Styringen af de erhvervsfaglige for-

søgsuddannelser er sket gennem et forsøgs-
råd, rådgivende over for undervisningsmini-
steriet, samt en række forsøgsudvalg, et for
hvert hovederhversområde.

Forsøgsrådet er nedsat i henhold til § 4 i
forsøgsloven og består af 15 medlemmer
med en formand, 4 arbejdsgiver- og 4 ar-
bejdstagerrepræsentanter og endvidere 6 an-
dre medlemmer. Forsøgsrådet skal ifølge lo-
vens § 7 virke initiativtagende ved forsøgs-
uddannelsernes planlægning og gennemfø-
relse. Det skal være rådgivende for under-
visningsministeren og udtale sig om alle væ-
sentlige spørgsmål vedrørende uddannelser-
ne. Forsøgsrådet kan afgive indstilling om
iværksættelse af uddannelsesforsøg og med-
virke til en samordning af forsøgene og af
forsøgsuddannelserne med andre uddannel-
ser.

Forsøgsudvalgene er omtalt i forsøgslovens
§ 5. Et forsøgsudvalg skal bestå af 8-10
medlemmer, hvoraf 2 skal være særligt pæ-
dagogisk sagkyndige inden for området og
resten være udpeget ligeligt af arbejdsgiver-
og arbejdstagerorganisationer. Forsøgsudval-
gene har ifølge forsøgslovens § 8 i samarbej-
de med de efter lærlingeloven nedsatte fæl-
les faglige udvalg og de i medfør af lov om
erhvervsmæssig uddannelse af specialarbej-
dere m. v. og omskoling nedsatte branche-
udvalg ansvaret for de enkelte forsøgsuddan-
nelsers faglige indhold samt planlægning og
styring. Forsøgsudvalgene fastsætter endvi-
dere efter § 9 i samråd med de fælles fag-
lige udvalg retningslinier for uddannelsen på
praktikstederne og drager omsorg for, at ud-
dannelsen foregår i overensstemmelse her-
med.

1.2. Udvalget finder, at denne sondring
mellem et råd, fælles for alle hovederhvervs-
områder inden for de erhvervsfaglige grund-
uddannelser, og udvalg for hvert hovedom-
råde bør bibeholdes, ligesom man finder det
rigtigt, at de fælles faglige udvalg og bran-
cheudvalgene fortsat indgår i styringen af
uddannelserne. De enkelte organers kom-
petence bør dog af grænses nærmere, og selv
om kompetencen i første række skal have
relation til de erhvervsfaglige grunduddan-
nelser, bør der tilsigtes at skabe en sådan
styringsmekanisme, at også andre erhvervs-
uddannelser kan inddrages. Det må i denne
henseende anses for hensigtsmæssigt, at sty-
ringsorganernes kompetence straks udstræk-
kes til lærlingeuddannelserne, således at man
herigennem får mulighed for at gennemføre
nedtrapning af disse uddannelser i takt med
stigningen i de erhvervsfaglige grunduddan-
nelser, og samtidig tilpasse ajourføringen af
de gamle uddannelser til de nye.

Nedenfor behandles i første række sty-
ringsorganernes sammensætning og opgaver
inden for de erhvervsfaglige grunduddannel-
ser, således som disse fremover tænkes eta-
bleret. Derefter vil der blive fremsat betragt-
ninger over mulighederne for inddragning
af andre uddannelsesområder under styrings-
organernes kompetenceområde.

Til afløsning for forsøgsrådet og forsøgs-
udvalgene foreslås nedsat dels et erhvervs-
uddannelsesråd, dels en række erhvervsud-
dannelsesudvalg. Erhvervsuddannelsesrådet
er betegnelsen for det organ, der kan opstille
mere fælles, generelle uddannelsesmæssige
målsætninger, og erhvervsuddannelsesudval-
gene for udvalg inden for de enkelte hoved-
erhvervsområder, med repræsentanter for ar-
bejdsmarkedets parter m. fl., der har speciel
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fagkundskab inden for det pågældende ho-
vedområde.

2. Styringsorganernes sammensætning.
Om rådets og udvalgenes sammensætning
skal bemærkes følgende:

2.1. Erhverv'^uddannelsesrådet, der som
anført skal opstille mere fælles, generelle,
uddannelsesmæssige målsætninger foreslås
nedsat af undervisningsministeren. Rådet
bør bestå af en formand, et ligeligt antal
arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter,
f. eks. 6 fra hver side, 2 repræsentanter for
lærerorganisationerne samt repræsentation
for henholdsvis undervisningsministeriet og
arbejdsministeriet, for eksempel 2 fra hvert
ministerium. Når også arbejdsministeriet øn-
skes inddraget i styringen, skyldes det den
nære forbindelse - og det nedenfor foreslåe-
de samarbejde - mellem de erhvervsfaglige
grunduddannelser og specialarbejderuddan-
nelserne. Formanden bør udpeges af under-
visningsministeren, medens arbejdsgiver- og
arbejdstagerrepræsentanterne bør udpeges af
henholdsvis Dansk Arbejdsgiverforening og
Landsorganisationen i Danmark, ved hvilken
udpegelse det må sikres, at arbejdsledere og
de uddannelsessøgende repræsenteres i rå-
det. De pædagogisk sagkyndige bør udpeges
af de respektive lærergrupper, Dansk Tek-
nisk Lærerforening og Handelsskolernes Læ-
rerforening. De ministerielle repræsentanter
udpeges af de pågældende ministerier. Rådet
kan selv af sin midte vælge en eller flere
næstformænd. Det findes hensigtsmæssigt,
om formændene for uddannelsesrådet for de
fortsatte skoleuddannelser og uddannelses-
rådet for de videregående uddannelser tilfor-
ordnes rådet uden medlemsbeføjelser.

Et mindretal (Preben Holm og Georg Wi-
borg) bemærker hertil:

»Den foreslåede sammensætning af er-
hvervsuddannelsesrådet, jfr. lovforslagets
§ 4, er i betragtning af de omfattende er-
hvervs- og arbejdsområder, som dette råd
kommer til at beskæftige sig med, ikke til-
strækkeligt bred. Vi skal som eksempler
pege på, at det offentlige i egenskab af ar-
bejdsgiver ikke er foreslået repræsenteret,
og på at betydelige arbejdstagerområder hel-
ler ikke foreslås repræsenteret. Ligeledes an-
ser vi den foreslåede repræsentation fra sko-

ieside, herunder elevside, for at være min-
dre, end det er rimeligt.«

2.2. Erhvervsuddannelsesudvalgene, der
forudsættes at have speciel fagkundskab in-
den for det pågældende hovederhvervsom-
råde, foreslås ligeledes nedsat af undervis-
ningsministeren. Der nedsættes et udvalg for
hvert hovederhvervsområde, og antallet af
medlemmer i hvert udvalg bør af praktiske
grunde som hovedregel ikke overstige ca. 10.
2 af medlemmerne bør udpeges af de rele-
vante lærer- og skolelederorganisationer, me-
dens resten bør være ligeligt sammensat af
arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter
udpeget af henholdsvis Dansk Arbejdsgiver-
forening og Landsorganisationen i Danmark,
idet der ved udpegelse af medlemmer bør
sikres arbejdsledere og de uddannelsessø-
gende repræsentation. Ved områder uden for
hovedorganisationerne udpeges medlemmer-
ne af de tilsvarende organisationer. Udvalget
vælger selv sin formand og næstformand
blandt medlemmerne. Selv om udvalgene
som hovedregel ikke bør have over 10 med-
lemmer, kan der i enkelte tilfælde være be-
hov for et større medlemstal, hvis man øn-
sker flere interesser repræsenteret.

2.3. Da de fleste hovederhvervsområder
vil dække adskillige fag og brancher, vil det
af praktiske årsager ikke være muligt at lade
alle fagområder blive repræsenteret i udval-
gene. Disse må derfor arbejde i nær kontakt
med områdets fælles faglige udvalg, der er
nedsat i henhold til lærlingeloven, branche-
udvalg, der er nedsat i henhold til special-
arbejderloven, og andre tilsvarende organer.
Disse organer må forudsættes videreført med
specielle beføjelser inden for styringen af de
erhvervsfaglige grunduddannelser. De fag-
lige udvalg nedsættes for tiden af de faglige
organisationer, og hvert udvalg består af
mindst 4 medlemmer, hvoraf arbejdsgiver-
og arbejdstagerorganisationer vælger lige
mange. Udvalgene kan sammenslutte sig i
større, fælles udvalg. Der er i lærlingelovens
§ 24 gjort nærmere rede for disse faglige ud-
valgs kompetence. De skal således bl. a. gøre
indstilling til lærlingerådet om de nærmere
regler for uddannelsen i vedkommende fag,
de skal virke for de bedst mulige uddannel-
sesforhold, de har adgang til at foretage un-
dersøgelser af virksomheder, der beskæftiger
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lærlinge, de kan henstille, at der nægtes
godkendelse af lærekontrakter etc. Branche-
udvalgenes sammensætning og nuværende
opgaver er omtalt nedenfor i punkt 4.5. Det
vil være nødvendigt, at disse udvalg i en til-
passet form indgår i det fremtidige styrings-
system. De faglige udvalg bør som hidtil ned-
sættes og ophæves af vedkommende områ-
des faglige organisationer, men såfremt det
er påkrævet, vil vedkommende erhvervsud-
dannelsesudvalg kunne tage det fornødne
initiativ. Indstillinger om nedsættelse og op-
hævelse af faglige udvalg bør godkendes af
erh vervsuddannelsesud valgene.

På længere sigt bør en sammenlægning af
de faglige udvalg, brancheudvalgene og even-
tuelt efteruddannelsesudvalgene finde sted,
således at udvalgene samles inden for de en-
kelte uddannelsesområder. En sådan sam-
menlægning bør dog kun ske efter forhand-
ling med de respektive udvalg, og der bør
bl. a. tages hensyn til de opgaver, som bran-
cheudvalgene og efteruddannelsesudvalgene
varetager inden for andre uddannelser.

2.4. Til rådighed for erhvervsuddannel-
sesrådet må etableres et sekretariat til vare-
tagelse af alle sædvanlige sekretariatsfunk-
tioner, ligesom der må etableres et sekreta-
riat for hvert af erhvervsuddannelsesudval-
gene. Udvalgenes sekretariater bør knyttes
til de enkelte hovedområder, således at de
inden for et område kan virke som sekre-
tariat for erhvervsuddannelsesudvalget samt
efter behov være til rådighed for de fælles
faglige udvalg. Rådets sekretariat bør være
talmæssigt ret beskedent, medens sekretaria-
terne inden for udvalgenes rammer må for-
ventes at blive noget større. Nogle af de fag-
lige udvalg har i forvejen egne sekretariater,
og det forudsættes, at det i de interesserede
faglige udvalg og i vedkommende erhvervs-
uddannelsesudvalg tages op til overvejelse,
hvorledes disse sekretariater kan indpasses i
den samlede sekretariatsfunktion.

Der bør endvidere til erhvervsuddannel-
sesudvalgene knyttes en række konsulenter,
der kan bistå med udarbejdelse af uddannel-
sesprogrammer, og som kan følge udviklin-
gen i de enkelte uddannelsesområder. Kon-
sulenterne skal vejlede virksomhederne og
varetage opgaver i forbindelse med behovs-
analyser, ajourføringer etc.

Det almindelige konsulenttilsyn med sko-

lerne bør varetages af undervisningsministe-
riet, ligesom andre opgaver, eksempelvis
dem der vedrører økonomi og administra-
tion, tværgående pædagogiske opgaver m.v.,
ligeledes bør varetages af ministeriet.

For at forebygge en erfaringsmæssigt lidet
hensigtsmæssig sammenblanding af kompe-
tenceforholdene, vil det være nødvendigt, at
sekretariater og konsulenter, der stilles til
rådighed for råd og udvalg, alene har refe-
rence til disse organer. De enkelte medarbej-
dere bør ansættes af vedkommende organ.

Et mindretal (Preben Holm og Georg Wi-
borg) bemærker til ovenstående:

»Den af flertallet foreslåede opbygning af
helt selvstændige sekretariater for hvert af
erhvervsuddannelsesudvalgene indebærer ef-
ter vor opfattelse indbyggede muligheder for
samarbejds- og kompetencestridigheder mel-
lem sekretariater og undervisningsministe-
riet, direktoratet for erhvervsuddannelserne.

Hvis det som foreslået skal være muligt
at udføre sekretariatsfunktionen uden væ-
sentlig medvirken fra direktoratet, vil det
betyde stærkt forøget samlet personale. Vi
mener således, at undervisningsministeriet,
direktoratet for erhvervsuddannelserne, bør
fungere som sekretariat for erhvervsuddan-
nelsesrådet og erhvervsuddannelsesudval-
gene.

Da der bliver tale om stillingtagen til an-
vendelsen af betydelige økonomiske midler,
finder vi det afgørende nødvendigt, at kom-
petence og ansvarsfordeling bliver helt klar.

Vi fremhæver i denne sammenhæng be-
tydningen af, at forbindelsesvejene fra cen-
trale organer til de enkelte skoler også er
fuldstændigt klare og entydige.

Blandt andet dobbelt sæt konsulenter vil
på skolerne næppe kunne undgå at medvirke
til forvirring og uklarhed om kompetence-
forhold. Specielt til det sidste stykke i af-
snit 2.4. ønsker vi at påpege, at det næppe
vil kunne anses for holdbart, dersom ansæt-
telsen af medarbejdere i de foreslåede sekre-
tariater overlades til vedkommende organer.«

3. Styringsorganernes kompetence.
3.1. Med hensyn til styringsorganernes

kompetence må det indledningsvis bemær-
kes, at den endelige ansvarlige for uddannel-
sernes styring er undervisningsministeren,
der dog kan delegere sine beføjelser med
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hensyn til den planlæggende eller den udfø-
rende del af styringen.

3.2. Erhvervsuddannelsesrådet bør efter
udvalgets opfattelse udelukkende have råd-
givende funktioner vedrørende overordnede,
erhvervsuddannelsespolitiske spørgsmål. Er-
hvervsuddannelsesrådet skal kunne afgive
råd, indstillinger og udtalelser over for mini-
steriet og skal herudover på eget initiativ
kunne afgive erklæringer og tage nye spørgs-
mål op til behandling, såfremt rådet finder
det af betydning for den del af uddannelses-
systemet, der falder inden for dets kompe-
tenceområde. Af centrale opgaver kan frem-
hæves, at rådet bør afgive udtalelse om,
hvorledes strømmen af uddannelsessøgende
kan ledes i retninger, der må skønnes at kun-
ne sikre dem beskæftigelse, når de er færdig-
uddannede, men dog med respekt for den
generelle målsætning, at alle bør have et
reelt uddannelsestilbud. Endvidere om det
eventuelt kan blive nødvendigt at gribe til
adgangsreguleringer, enten adgangsbegræns-
ning eller forskellige foranstaltninger for at
øge tilgangen til bestemte områder, for eks-
empel etablering af midlertidige nødløsnin-
ger til udligning af konjunkturbestemte ud-
sving. Det vil også være en hovedopgave for
rådet at overveje og afgive udtalelse om, i
hvilket omfang den erhvervsfaglige grundud-
dannelse bør stå åben for dem, der ikke på-
begynder deres uddannelse umiddelbart efter
det 9. skoleår. Også harmonisermgsopgaver,
såvel inden for de erhvervsfaglige grundud-
dannelser som på tværs af systemet må ofres
megen opmærksomhed, således at undervis-
ningen, for eksempel inden for det almene
felt ikke udvikler sig alt for forskelligt men
at der tilstræbes et praktisk samarbejde med
det almene gymnasium, HF, folkeskolen m.v.

Udvalget finder det ikke hensigtsmæssigt
at give erhvervsuddannelsesrådet beslutten-
de myndighed, som det f. eks. i flere situa-
tioner er tilfældet for lærlingerådet, og hel-
ler ikke at pålægge det egentlige administra-
tive, udførende funktioner.

En overordnet koordinering af de almene
fag hovederhvervsområderne imellem er af
væsentlig betydning for, at den almene un-
dervisning kan gennemføres på skolerne,
blandet andet for at uddannelsestilbuddene
i disse fag kan være så ensartede som mu-
ligt. Det er derfor nødvendigt, at der foregår

en overordnet central planlægning og koordi-
nering med henblik på fastsættelse af under-
visningens målsætning og omfang samt gen-
nemførelse af det nødvendige udviklingsar-
bejde.

3.3. Erhvervsuddannelsesudvalgenes op-
gaver vil i modsætning til rådets centrere sig
om det faglige indhold og mål, som uddan-
nelserne inden for området bør have, hvor-
ledes de enkelte uddannelseselementer bør
organiseres, hvor i landet uddannelserne bør
ske, når behørigt hensyn skal tages til er-
hvervsgeografi, befolkningsunderlag, skole-
kapacitet m. v. Udvalgene skal endvidere
fastlægge retningslinier for uddannelsen på
praktikstederne og drage omsorg for, at ud-
dannelsen på praktikstederne foregår i over-
ensstemmelse med de fastsatte principper.
Derimod bør man ikke overlade udvalgene
det egentlige ansvar for styringen inden for
deres område, således som forsøgslovens
§ 8, stk. 1, synes at gøre det. Dette ansvar
kan som ovenfor anført udelukkende ligge
hos undervisningsministeren.

3.4. De faglige udvalg skal som hidtil
have afgørende indflydelse på den faglige
oplæring i virksomhederne, men skal derud-
over virke for at harmonisere den praktiske
oplæring med den del af uddannelsen, der
foregår på skole. På disse områder og på
andre, hvor det enkelte faglige udvalg finder
det hensigtsmæssigt, kan de faglige udvalg
afgive indstilling til erhvervsudannelsesud-
valgene.

3.5. Brancheudvalgenes opgaver ligger ho-
vedsagelig inden for specialarbejdet-uddan-
nelserne, og der henvises herom til afsnittet
nedenfor under punkt 4.5. Allerede forsøgs-
loven nævner dog brancheudvalgene på lige
fod med de faglige udvalg, og brancheudval-
gene vil - i det omfang de erstatter de fag-
lige udvalg eller de fælles faglige udvalg -
også fremover have de samme opgaver, der
tillægges de faglige udvalg.

I denne sammenhamg må medtages ud-
dannelsesnævnene, der er nedsat for de for-
skellige former for teknikeruddannelser, og
hvis opgaver er at koordinere disse uddan-
nelser, bl. a. med de erhvervsfaglige grund-
uddannelser.
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I slutningen af dette kapitel er givet en
oversigt over de enkelte styringsorganers be-
føjelser.

3.6. For at tilgodese de nævnte formål må
der udarbejdes hensigtsmæssige regler for de
enkelte uddannelseselementers tilblivelse og
deres passage gennem udvalg og råd samt i
det administrative system. Nedenfor er søgt
beskrevet den normale sagsgang ved etable-
ring af nye uddannelsesområder inden for de
erhvervsfaglige grunduddannelser.

En ny uddannelse må med hensyn til det
faglige indhold i første række tilrettelægges
af de faglige udvalg m. v. og af erhvervs-
uddannelsesudvalgene, der skal formulere
uddannelsesmålet samt udarbejde dels en be-
skrivelse af den færdiguddannede medarbej-
ders kunnen (job-profil), dels en nærmere
uddannelsesstruktur.

Når der på dette grundlag er udarbejdet
en grovskitse for uddannelsen, må denne
skitse forelægges for undervisningsministe-
riet, der indhenter udtalelse om skitsen fra
erhvervsuddannelsesrådet og på grundlag
heraf meddeler udvalget, om skitsen kan
godkendes.

Efter godkendelse af skitsen skal der ud-
arbejdes et uddannelsesprogram. Også dette
må udarbejdes af de faglige udvalg og er-
hvervsuddannelsesudvalget. Med udgangs-
punkt heri må udarbejdes dels kursusplaner
for skoleundervisningen, dels uddannelses-
regler for praktikdelen. Det vil være hen-
sigtsmæssigt, at der til brug herfor inddrages
lærere ved erhvervsskolerne og erhvervsre-
præsentanter. Lærerne og erhvervsrepræsen-
tanterne kan enten fungere hver for sig eller
samlet. Når erhvervsuddannelsesudvalget har
godkendt uddannelsens faglige mål, indhold,
struktur m. v., fremsendes det udarbejdede
forslag til uddannelsesprogram af erhvervs-
uddannelsesudvalget til undervisningsmini-
steriet med en oversigt over uddannelsesfor-
løbet, varigheden af de enkelte dele og trin,
opdeling i praktik- og skoledele, oversigt
over undervisningsfag, kursusplaner, uddan-
nelsesregler, samt tilkendegivelse af behovet
med hensyn til udstyr og inventar.

Forinden ministeriet kan sætte uddannel-
sen i gang, må erhvervsuddannelsesrådet på
ny høres. Som ovenfor angivet, vil arbejds-
markedets parter være repræsenteret såvel i
råd som i udvalg, og man må derfor regne

med, at der mellem medlemmerne i råd og
udvalg vil finde en vis kontakt sted samt en
gensidig orientering om aktuelle spørgsmål.
Erhvervsuddannelsesrådet og erhvervsuddan-
nelsesudvalgene vil imidlertid ofte se sagen
fra hver sin side, idet rådet skal tilgodese
visse overordnede, arbejdsmarkedspolitiske
hensyn, medens udvalgene skal varetage in-
teresserne for det hovederhvervsområde, de
repræsenterer.

Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt
at lade rådet virke som overordnet instans
for udvalgene, således at udvalgenes afgørel-
ser alle skal passere rådet og behandles af
dette, inden de går videre til ministeriet.
Gennem en nøje fastlagt høringsprocedure
vil man kunne sikre, at rådet såvel som ud-
valgene får lejlighed til at varetage de inter-
esser, der er henlagt til hver af dem, uden at
der af den grund bliver tale om at belaste
rådets sekretariat med en omfattende sags-
behandling og som konsekvens heraf en per-
sonalemæssig udvidelse, som ikke vil kunne
opvejes af en tilsvarende besparelse i mini-
steriet, da dette under alle omstændigheder
vil være nødt til at behandle forslagene.

Derfor bør henvendelser fra udvalgene
ske til undervisningsministeriet, ligesom rå-
det normalt bør fremskaffe fornødent bag-
grundsmateriale gennem ministeriet. Rådet
skal dog kunne indhente oplysninger om
særlige spørgsmål hos erhvervsuddannelses-
udvalgene.

På grundlag af forslaget fra erhvervsud-
dannelsesudvalget og vedkommende faglige
udvalg og efter indstilling fra erhvervsud-
dannelsesrådet vil ministeriet kunne træffe
sin afgørelse og iværksætte uddannelsen, så-
fremt de økonomiske og kapacitetsmæssige
forhold giver mulighed herfor.

Når en uddannelse inden for et område
er besluttet, har ministeriet ansvaret for, at
beslutningen føres ud i livet, og ministeriet
må således pålægge skolerne at gennemføre
undervisning i overensstemmelse med kur-
susplaner og vejledninger, ligesom man stil-
ler de nødvendige resourcer til rådighed.

Løbende revision af etablerede uddannel-
ser kan gennemføres af de samme organer,
som tilrettelagde uddannelsen.

Styringsmekanismen, som her er skitseret
ovenfor kan grafisk fremstilles som i illu-
strationen side 50.
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4. Styringsorganernes virkemåde.
4.1. Med hensyn til de forskellige orga-

ners virkeområde bemærkes, at erhvervsud-
dannelsesrådet som anført ovenfor i første
række skal afløse forsøgsrådet.

4.2. Det må imidlertid anses for hensigts-
mæssigt, at også lærlingerådet erstattes af
erhvervsuddannelsesrådet, og herigennem vil
blive det overordnede, rådgivende organ
med hensyn til disse to grundlæggende er-
hvervsuddannelser. Lærlingerådet er nedsat
i henhold til lærlingelovens § 25 og består
af en kongelig udnævnt formand, 7 arbejds-
giver- og 7 arbejderrepræsentanter samt en
række tilforordnede medlemmer. Der er i
loven tillagt lærlingerådet en række beføjel-
ser, dels af rådgivende art, dels af beslutten-
de karakter. En række spørgsmål, for eksem-
pel afgørelse af tvivlsspørgsmål om hvorvidt
et fagligt arbejde foreligger, tilladelse til af-
brydelse og forlængelse af læretid, fastsættel-
se af uddannelsesregler m. v., er således hen-
lagt til lærlingerådet, hvis afgørelse er ende-
lig. Som ovenfor anført, finder udvalget det
ikke hensigtsmæssigt, at de to parallelle ud-
dannelsesformer, den traditionelle lærlinge-
uddannelse og den erhvervsfaglige grundud-
dannelse, består side om side. På den anden
side vil lærlingeuddannelsen ikke på een
gang kunne afskaffes, og udvalget foreslår
defor, at der tilrettelægges en overgangsord-
ning, hvor lærlingeuddannelserne nedtrap-
pes i takt med, at de erhvervsfaglige grund-
uddannelser udbygges. Til dette formål er
det praktisk, at udannelserne styres af sam-
me organ, og erhvervsuddannelsesrådet og
eventuelt erhvervsuddannelsesudvalgene må
derfor i overgangsperioden varetage samt-
lige de opgaver, der efter lærlingeloven er
henlagt til lærlingerådet, selv om disse op-
gaver er væsensforskellige fra rådets og ud-
valgenes opgaver under den erhvervsfaglige
grunduddannelse. I øvrigt vil det være hen-
sigtsmæssigt gennem ændringer i lærlinge-
loven at tilnærme lærlingenes og efg-elever-
nes retlige forhold til hinanden, jfr. herom
neden for i kapitel VI.

4.3. Man skal herudover foreslå, at de be-
føjelser vedrørende de erhvervsfaglige grund-
uddannelser, der varetages af skolerådet for
de tekniske skoler og uddannelsesrådet for
handels- og kontorfagene straks overføres til

erhvervsuddannelsesrådet, og at det tilstræ-
bes snarest at overføre de resterende uddan-
nelser under de to råd til erhvervsuddannel-
sesrådet, således at rådene helt kan ophæ-
ves. Skolerådet for de tekniske skoler er
nedsat i medfør af § 6 i lov af 7. juni 1958
om tekniske skoler, teknika og teknologiske
institutter og består af 13 medlemmer udpe-
get af undervisningsministeriet, Håndværks-
rådet, Industrirådet, Landsorganisationen i
Danmark, Teknisk Skoleforening, Dansk
Teknisk Lærerforening og de teknologiske
institutter i forening. Skolerådet har til op-
gave at følge de tekniske skolers udvikling
og virksomhed undervisningsmæssigt, øko-
nomisk samt administrativt. Uddannelsesrå-
det for handels- og kontorfagene er nedsat i
medfør af § 4 i lov af 26. maj 1965 om un-
dervisning på de godkendte handelsskoler
og består af 20 medlemmer udpeget af Gros-
serer - Societetet, Provinshandelskammeret,
Butikshandelens Fællesråd, Industrirådet,
Andelsudvalget, Butiks- og Kontorfagenes
Arbejdsgiverforening, Handels- og Kontor-
funktionærernes Forbund, de faglige fælles-
udvalg for butiks-, kontor- og engroshandels-
lærlinge i forening, banker, sparekasser og
forsikringsselskaber i forening, Fællesrådet
for danske Tjenestemands- og Funktionær-
organisationer, Handelsskolernes Lærerfor-
ening, Landsforeningen af Lærere ved Dan-
marks Handelsskoler (Timelærerforeningen)
samt Foreningen af Forstandere og Inspek-
tører ved Danmarks Handelsskoler. Rådet
skal afgive indstilling til undervisningsmini-
steriet om udvikling af de eksisterende og
etablering af nye uddannelsesretninger, om
placering og udbygning af nye uddannelses-
institutioner m.v. Rådets udtalelse skal end-
videre indhentes over forslag til væsentlige
ændringer i bestående undervisningsplaner,
adgangsbetingelser og eksamensordninger,
over forslag til gennemførelse af nye uddan-
nelsesretninger m. v.

Disse to råd varetager en række tværgåen-
de opgaver, som imidlertid fremover lige så
vel vil kunne varetages af erhvervsuddannel-
sesrådet og erhvervsuddannelsesudvalgene.
Ganske vist sidder der i begge råd for ti-
den medlemmer, der repræsenterer en række
forskellige interesser, der herefter ikke uden
videre kan påregne at blive tilgodeset. Ud-
valget finder det imidlertid af så væsentlig
betydning, at de erhvervsfaglige grundud-
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dannelser samt uddannelsernes indpasning
på de tekniske skoler og handelsskolerne
samles under samme styringsform, og even-
tuelle særlige interesser må derfor tilgode-
ses ad anden vej.

4.4. Såfremt det findes hensigtsmæssigt,
vil også andre uddannelser kunne inddrages
under de erhvervsfaglige grunduddannelser
og dermed under den ovenfor skitserede
styringsmekanisme. Man skal i denne for-
bindelse pege på, at for eksempel tekni-
keruddannelserne, i hvert fald uddannel-
sen af juniorteknikere, hensigtsmæssigt vil
kunne inddrages. Ved betænkning nr. 710,
der udkom i foråret 1974, er det ganske
vist foreslået, at der nedsættes et uddan-
nelsesråd for teknikeruddannelserne med
det formål at søge uddannelsesområdet har-
moniseret med udviklingen inden for den
ovrige del af uddannelsessektoren, men efter
anmodning fra undervisningsministeriet har
forsøgsrådet nu i stedet nedsat et koordi-
neringsudvalg vedrørende tekniker- og efg-
uddannelserne, hvis opgave skal være at
undersøge mulighederne for en koordination
af teknikeruddannelser og faglige grundud-
dannelser.

Også andre uddannelser kan efter ud-
valgets opfattelse med fordel styringsmæs-
sigt inddrages under de erhvervsfaglige
grunduddannelser. Det må anses at være
af væsentlig betydning, at flest mulige er-
hvervsuddannelser inddrages under samme
uddannelsesmæssige rammer og under ens-
artede styringsforhold. Den nye lov bør
derfor udformes som en rammelov, der skal
kunne optage uddannelser - både inden for
og uden for undervisningsministeriets om-
råde - efterhånden som der bliver behov
herfor. Der er i kapitel I anført en række
områder, der hensigtsmæssigt kan inddra-
ges, men der må tages stilling hertil fra sag
til sag. Det må i øvrigt nok i det hele for-
udses, at etablering af et fælles erhvervs-
uddannelsessystem for 10.-12. uddannelses-
år kan blive en forholdsvis langvarig proces.

4.5. Det bemærkes særskilt, at udvalget
ikke tænker sig en sammensmeltning af de
erhvervsfaglige grunduddannelser og ar-
bejdsmarkedsuddannelserne, medens man
derimod finder et nært samarbejde mellem
de to uddannelser anbefalelsesværdigt.

Arbejdsmarkedsuddannelserne er organi-
seret under arbejdsministeriet og sekretari-
atet for arbejdsmarkedsuddannelserne. Ud-
dannelserne henvender sig først og frem-
mest til voksne over 18 år med en vis er-
hvervserfaring. Uddannelserne er som følge
heraf kortvarige - gennemsnitlig 3 uger -
direkte målrettede og tilpasset hver enkelt
branches eller virksomheds konkrete behov.
Der ydes deltagerne i kurserne en godt-
gørelse for tabt arbejdsfortjeneste, der er
væsentlig større end den normale uddannel-
sesstøtte.

Arbejdsmarkedsuddannelserne er således
et meget væsentligt led i en aktiv arbejds-
markedspolitik, der har til formål at oplære
og omskole arbejdskraften til de aktuelle
behov på arbejdsmarkedet. Det er derfor af
betydning, at uddannelserne både på cen-
tralt og lokalt plan administreres i nøje
sammenhæng med andre arbejdsmarkeds-
foranstaltninger, herunder navnlig arbejds-
formidlingen og arbejdsmarkedsnævnene.

Som styringsorgan for arbejdsmarkeds-
uddannelserne er i henhold til § 2 i lov om
erhvervsmæssig uddannelse af specialarbej-
dere m. v. og omskoling nedsat et uddan-
nelsesråd for specialarbejdere bestående af
en kongelig udnævnt formand samt 8 ar-
bejdsgiver- og 8 arbejderrepræsentanter. Rå-
det skal ifølge lovens § 3 udfolde bestræbel-
ser for at tilvejebringe og ajourføre uddan-
nelsesforanstaltninger i overensstemmelse
med det i loven angivne formål. Rådet skal
endvidere bl. a. virke som kontaktorgan mel-
lem brancheudvalgene, arbejdsmarkedets
hovedorganisationer, de respektive ministe-
rier og de derunder hørende uddannelses-
institutioner. I medfør af samme lovs § 4
er endvidere nedsat særlige brancheudvalg
inden for de arbejdsområder (brancher),
hvor det skønnes ønskeligt. Brancheudval-
gene består af 4-8 medlemmer, hvoraf ar-
bejdsgiver- og arbejderorganisationerne i
branchen vælger lige mange. Det påhviler
disse brancheudvalg efter forhandling med
de interesserede parter at klarlægge, hvor
der inden for branchen findes behov for
uddannelse af specialarbejdere, og i hvilke
former dette behov bedst kan imødekom-
mes.

Det anførte samarbejde mellem de er-
hvervsfaglige grunduddannelser og arbejds-
markedsuddannelserne vil især kunne få
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betydning for den gruppe af unge, der enten
ikke kan eller ikke vil gå ind i en længere-
varende erhvervsuddannelse. Som anfort i
kapitel II bør der gives disse elever en mu-
lighed for at gennemgå dele af en erhvervs-
faglig grunduddannelse uden om basisåret,
således at de kan opnå en vis erhvervskom-
petence gennem særligt tilrettelagte special-
arbejderkurser. Ligeledes kan det tænkes, at
elever efter at have gennemgået basisuddan-
nelsen ikke ønsker at fortsætte på 2. del,
og også disse elever bør have mulighed for
at opnå en vis erhvervskompetence gennem
disse specialarbejderkurser. Dette må for-
mentlig forudsætte, at aldersgrænsen for
adgangen til arbejdsmarkedsuddannelserne
sænkes fra 18 til 17 år. Til gengæld bør
disse uddannelsers særlige godtgørelse ikke
kunne ydes, før eleven er fyldt 19 år, således
at specialarbejderuddannelsen ikke med hen-
syn til uddannelsesstøtte bliver en konkur-
rent til de længerevarende uddannelser. En
revision af loven om specialarbejderuddan-
nelse m. v. bør derfor foretages samtidig
med nærværende lovrevision.

Hvis der inden for de erhvervsfaglige
grunduddannelser gennemføres sådanne sær-
ligt tilrettelagte specialarbejderkurser, bør
disse i styringsmæssig henseende høre under
de for de erhvervsfaglige grunduddannelser
etablerede organer, selv om selve uddannel-
sen foregår på specialarbejderskoler.

5. Uddannelsesrådet for de fortsatte skole-
uddannelser.
Der kunne rejses det spørgsmål, om uddan-
nelsesrådet for de fortsatte skoleuddannelser
kunne erstatte det foreslåede erhvervsuddan-
nelsesråd samt erhvervsuddannelsesudval-
gene, ikke mindst under hensyn til, at det
har været et af formålene med etablering af
sektoruddannelsesrådene, at der herved
skulle ske en forenkling og rationalisering
af udvalgsstrukturen.

Udvalget mener imidlertid, at sektorud-
dannelsesrådet og erhvervsuddannelsesrådet/
erhvervsuddannelsesudvalgene har hver sine
opgaver at varetage. Erhvervsuddannelses-
udvalgenes opgaver er for det første af så
konkret en karakter og kræver en sådan fag-
lig sagkundskab, at opgaverne ikke kan hen-
lægges til sektoruddannelsesrådet. Erhvervs-
uddannelsesrådets opgaver er dernæst vel af

mere generel og planlægningsmæssig art,
men har dog en fast relation netop til den
uddannelsesform, som de erhvervsfaglige
grunduddannelser siger imod. Uddannelses-
rådet for de fortsatte skoleuddannelser skal
derimod varetage mere tværgående interes-
ser for et væsentligt bredere felt end de er-
hvervsfaglige grunduddannelser, et felt der i
flere henseender rækker ud over ungdoms-
årene.

Udvalget kan derfor ikke anbefale, at
uddannelsesrådet for de fortsatte skoleud-
dannelser erstatter erhvervsuddannelsesrå-
det eller erhvervsuddannelsesudvalgene, men
man finder et nært samarbejde mellem spe-
cielt erhvervsuddannelsesrådet og de nævnte
sektoruddannelsesråd af stor betydning, og
man har derfor ovenfor foreslået, at forman-
den for uddannelsesrådet for de fortsatte
skoleuddannelser og tillige formanden for
uddannelsesrådet for de videregående ud-
dannelser tilforordnes erhvervsuddannelses-
rådet.

Et mindretal (Preben Holm og Georg Wi-
borg) bemærker til ovenstående:

»Vi er enige i, at erhvervsuddannelsesrå-
det og erhvervsuddannelsesudvalgene bør
have et nært samarbejde med uddannelses-
rådet for de fortsatte skoleuddannelser (sek-
torrådet) , men undlader i den forbindelse
ikke at gøre opmærksom på, at erhvervsud-
dannelsesrådet vil blive lovfæstet, medens
sektorrådet ligesom det centrale uddannel-
sesråd (CUR) nedsættes alene på undervis-
ningsministerens ansvar.«

6. Oversigt over de enkelte styringsorganers
beføjelser.
Til sidst skal gives en oversigt over de en-
kelte styringsorganers beføjelser. Man må
dog herved være opmærksom på, at det
ved fastsættelse af kompetenceregler ikke
er hensigtsmæssigt at gøre reglerne for de-
taljerede, da man herved let vil kunne
hæmme en løbende revision af uddannel-
serne.

6.1. Undervisningsministeriet har som
anført det endelige ansvar for uddannel-
serne, og dets opgaver er i øvrigt:
- at nedsætte et erhvervsuddannelsesråd,
— efter indstilling fra dette erhversuddan-

nelsesråd:
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- at nedsætte erhvervsuddannelsesudvalg
for et hovederhvervsområde, efterhån-
den som der er brug herfor,

- at godkende principforslag fra erhvervs-
uddannelsesudvalgene om etablering
af nye uddannelser,

- at godkende igangsætning af sådanne nye
uddannelser og revision af bestående,

- at fastsætte nærmere bestemmelser om
de uddannelsessøgendes retlige for-
hold,

- at fastsætte de nærmere regler for er-
hvervsuddannelsesrådets og erhvervs-
uddannelsesudvalgenes virksomhed
samt om sekretariatsbistand til råd og
udvalg,

- at soge de nødvendige ressourcer tilveje-
bragt på de årlige finanslove,

- at udfærdige bestemmelser om, under
hvilke vilkår en uddannelsessøgende
på grundlag af en erhvervsfaglig
grunduddannelse skal have adgang til
til en videregående uddannelse,

- at fastsætte særlige regler for uddannel-
sen i de tilfælde, hvor en uddannelses-
søgende senere end efter det 9. skole-
år ønsker at påbegynde en erhvervs-
faglig grunduddannelse,

- at dispensere fra visse af reglerne i sær-
lige tilfælde, hvis det sker for at frem-
me uddannelsesforsøg eller for at give
handicappede mulighed for at gen-
nemføre en erhvervsfaglig grunduddan-
nelse,

- at bestemme, på hvilke uddannelsesste-
der undervisningen skal foregå.

Undervisningsministeriets opgaver er end-
videre:
- at pålægge skolerne at gennemføre un-

dervisningen i overensstemmelse med
kursusplan og vejledning og føre til-
syn med undervisningen,

- at udarbejde undervisningsvejledninger
m. v.

6.2. Erhvervsuddannelsesrådets opgaver
er:
- at afgive indstilling til undervisningsmi-

nisteriet om de ovenfor anførte punk-
ter, hvor undervisningsministeriet skal
indhente indstilling fra rådet,

- at udtale sig om alle andre spørgsmål
vedrørende de erhvervsfaglige grund-

uddannelser, såvel økonomiske, pæda-
gogiske, administrative som arbejds-
markedspolitiske spørgsmål.

- at tage initiativ til drøftelse af alle spørgs-
mål af betydning for de erhvervsfaglige
grunduddannelser, herunder samord-
ning af uddannelsesområderne, ind-
dragning af nye områder m. v.

- at varetage - helt eller delvis - de op-
gaver, der hidtil har påhvilet lærlinge-
rådet i henhold til lærlingeloven, for
så vidt angår uddannelserne efter den-
ne lov, samt opgaver, der hidtil har
påhvilet skolerådet for de tekniske
skoler og uddannelsesrådet for han-
dels- og kontorfagene.

6.3. Erhvervsuddannelsesudvalgenes op-
gaver er efter indstilling fra de fælles fag-
lige udvalg (eventuelt brancheudvalgene
og uddannelsesnævnene):
- at godkende de erhvervsfaglige grund-

uddannelsers faglige mål og indhold,
herunder at udarbejde forslag til ud-
dannelsesprogrammer, indeholdende
oversigt over uddannelsesforløb, varig-
hed af enkelte dele og trin, opdeling
i praktik- og skoledele, oversigt over
undervisningsfag, eksaminer samt til-
kendegivelse af behov for udstyr og
inventar m. v. med henblik på senere
godkendelse i undervisningsministe-
riet,

- at godkende retningslinierne for godken-
delse af praktiksteder,

- at godkende indstilling om nedsættelse af
faglige udvalg samt eventuelt selv at
tage initiativ til udvalgenes nedsæt-
telse.

Erhvervsuddannelsesudvalgenes opgaver er
endvidere:
- at give indstilling til undervisningsmini-

steriet om alle forhold af betydning for
uddannelserne.

6.4. Endelig vil opgaverne for de fælles
jaglige udvalg (og eventuelt brancheudval-
gene og uddannelsesnævnene, jfr. ovenfor
under punkt 3.5.) være:
- at godkende praktiksteder,
- at tillade afbrydelse eller forlængelse af

praktiktid,
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- at afgive indstilling til erhvervsuddan-
nelsesudvalgene
- om de enkelte uddannelsers ind-

hold, struktur m. v.,
- om retningslinier for godkendelse

af praktiksteder,
- om ressourceanvendelse inden for

vedkommende uddannelsesom-
råde, herunder fremsættelse af
forslag til uddannelsernes geo-
grafiske placering,

- om adgangsbetingelser, adgangsre-
gulering m. v.

- at varetage interesserne i almindelighed
for de enkelte fagområder, som udval-
gene repræsenterer og give indstilling
til erhvervsuddannelsesudvalgene om
problemer i forbindelse hermed.

Et mindretal (S. Grove) bemærker til
ovenstående om styringen af uddannelserne:

»Flertallets indstilling forudsætter, at er-
hvervsuddannelsesrådet fungerer som det
organ, der »skal opstille mere fælles, gene-
relle uddannelsesmæssige målsætninger«
samtidig med, at man »ikke finder det
hensigtsmæssigt at lade rådet virke som
overordnet instans for udvalgene«. Rådet
skal tillige beskæftige sig med så centrale
opgaver som »hvorledes strømmen af ud-
dannelsessøgende kan ledes i retninger, der
må skønnes at kunne sikre dem beskæf-
tigelse, når de er færdiguddannede« o. 1.
Jeg er enig med flertallet i at henføre sådan-

ne overordnede spørgsmål til erhvervsud-
dannelsesrådet, men finder ikke, at rådet
har de fornødne muligheder for at varetage
disse funktioner, når rådet ikke har nogen
funktioner over for erhvervsuddannelsesud-
valgene og i øvrigt kun rådgivende indfly-
delse. Det bemærkes i denne forbindelse, at
det under forsøgsperioden har været yderst
vanskeligt for forsorgsrådet at gøre sin
indflydelse gældende over for forsøgsudval-
gene, og at den ønskelige koordinering og
harmonisering derfor på mange punkter
ikke har kunnet opnås.

Erhversuddannelsesrådet synes derfor un-
der forudsætning af den af flertallet ind-
stillede struktur ikke at kunne blive et
egentligt styrende organ for de erhvervs-
faglige grunduddannelser, idet rådet mang-
ler kompetence i forbindelse med de kon-
krete opgaver. Da rådet således vil komme
til at arbejde på et mere abstrakt grundlag,
bør dets relationer til sektorrådet for de
fortsatte skoleuddannelser i øvrigt over-
vejes nøjere.

Endvidere finder jeg, at erhvervsuddan-
nelsesrådets sekretariatsfunktion bør vare-
tages af direktoratet for erhvervsuddannel-
serne fremfor i et selvstændigt sekretariat,
idet der kan næres berettiget frygt for, at
den foreslåede struktur vil medføre sam-
arbejdsvanskeligheder og kompetencestridig-
heder mellem rådets sekretariat og direk-
toratet, jfr. erfaringerne fra forsøgsperio-
den.«
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Kapitel VI.
De uddannelsessøgendes retlige forhold.

1. Indledning.
Ved etableringen af de erhvervsfaglige for-
søgsuddannelser blev det i forsøgslovens §
13 fastsat, at de nærmere bestemmelser om
de uddannelsessøgendes retlige forhold
under uddannelsen, herunder formen for
indgåelse af aftaler mellem de uddannelses-
søgende og praktikstederne skulle fastsættes
for hvert forsøgsområde af undervisningsmi-
nisteren efter indstilling fra forsøgsrådet. Af
lovbemærkningerne fremgår, at man især
har haft retsforholdet mellem de uddannel-
sessøgende og indehaverne af de virksomhe-
der, hvor den praktiske del af uddannelsen
gives, for øje. 1 betænkning nr. 612 nævnes i
bemærkningerne til lovbestemmelsen, at ud-
valget ikke fandt, at det var hensigtsmæssigt
at fastsætte de formelle regler generelt, så
længe uddannelsesstrukturen ikke var nær-
mere fastlagt, og der alene var tale om for-
søg. Der foreligger imidlertid nu udkast til
bekendtgørelse om de retlige forhold samt
forslag til supplerende cirkulærer for hver
enkelt hovederhvervsområde, som har været
forelagt forsøgsrådet til udtalelse.

Ved revisionen af forsøgslovens sigtes der
- som tidligere i betænkningen anført - mod
en lov om erhvervsfaglige grunduddannelser
i et uddannelsessystem, som skal kunne til-
passes til også at optage andre erhvervsud-
dannelser. Det synes derfor hensigtsmæssigt,
at de regler, der skal regulere elevernes ret-
lige forhold under de erhvervsfaglige grund-
uddannelser, i så vid udstrækning som mu-
ligt fastsættes under hensyn til, at de også
skal kunne gælde for de andre uddannelses-
søgende, der senere optages i uddannelsessy-
stemet. Endvidere bør de retlige forhold for
lærlinge og efg-elever så vidt muligt bringes i

overensstemmelse med hinanden, da de to
uddannelsesformer i en vis årrække må for-
ventes at eksistere sideordnet.

Nedenfor gennemgås en række retsfor-
hold, som indgår i uddannelsessammenhæn-
gen. I særlig grad vil retsforholdene for lær-
lingeuddannelsen og de erhvervsfaglige
grunduddannelser blive belyst, medens de
øvrige faglige og tekniske uddannelser kun
sporadisk vil blive berørt. I den forbindelse
vil de almindeligt gældende arbejdsretlige
regler blive inddraget., idet det vil blive un-
dersøgt, i hvilket omfang de normale regler
kan anses for at være tilstrækkelige til dæk-
ning af de særlige krav, som hensynet til de
uddannelsessøgende tilsiger.

2. Uddannelsens opbygning.
Under det hidtil gældende uddannelsessy-
stem inden for lærlingeuddannelsen har
grundpillen været den faglige oplæring i en
virksomhed. Mange af de i lærlingeloven in-
deholdte bestemmelser, der fastlægger ram-
merne omkring lærlingeuddannelsens ind-
hold, danner undtagelse fra eller supplerer
de i øvrigt på arbejdsmarkedet gældende reg-
ler og aftaler. Lærlingeloven pålægger såle-
des læremesteren en række forpligtelser i
forbindelse med lærlingens uddannelse. I til-
fælde af, at han undlader at opfylde lovens
krav, for eksempel med hensyn til kontrakts-
pligt, eller han i væsentlig grad tilsidesætter
de pligter, der påhviler ham med hensyn til
en forsvarlig oplæring af lærlingen, kan han
drages til ansvar og pålægges straf i form af
bøde, eller han kan pålægges at udrede er-
statning.

Ved gennemførelsen af forsøgsloven i
1972 er der sket en forskydning, således at
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der lægges betydelig større vægt på den sko-
lemæssige del af uddannelsen. Ansvaret for
at en elev får den fornødne uddannelse, kan
i et sådant system ikke ensidigt påhvile en
enkelt person eller virksomhed. Hver part i
udannelsessystemet er kun forpligtet til at
overholde de krav, som man stiller til en for-
svarlig uddannelse på det delområde den på-
gældende part varetager. Forpligtelsen til at
give undervisning påhviler således under
skoleopholdene skoleinstitutionerne, medens
praktikvirksomhederne under praktikophol-
dene har ansvaret for indlæringen. Skole og
virksomhed kan hver for sig gøres ansvar-
lig, hvis de forsømmer deres pligter.

Denne ændring medfører, at en række af
lærlingelovens bestemmelser ikke er anven-
delige på de erhvervsfaglige grunduddan-
nelser. Da det imidlertid som anført er af be-
tydning at søge gennemført en koordinering
og ligestilling af de retlige og økonomiske
forhold for lærlinge og efg-elever, må det un-
dersøges, om det alligevel vil være muligt at
fastsætte fælles retsregler.

Parternes gensidige rettigheder og forplig-
telser i forbindelse med lærekontrakt eller
praktikaftale bliver behandlet neden for i af-
snit 7.

3. Optagelseskriterier.
Medens en faglig uddannelse under lærlinge-
lovens regler er knyttet til den lærekontrakt,
som parterne, læremesteren og lærlingen,
skal tegne, og som sikrer lærlingen at kunne
gennemføre en uddannelse, gælder tilsva-
rende ikke for den erhvervsfaglige grund-
uddannelse på grund af dens opbygning,
dels om et-årig basisuddannelse og dels som
vekseluddannelse i 2. del med skiftende
skole- og praktikophold. Der opstår derfor i
uddannelsesforløbet en række særlige pro-
blemer om optagelseskriterier for eleverne,
dels ved optagelsen til basisuddannelsen,
dels ved optagelsen til 2. dels-uddannelsen.
Man skal i det følgende komme nærmere ind
på disse problemer.

3.1. Optagelse i basisuddannelsen.
Som anført i kapitel II er det udvalgets op-
fattelse, at basisuddannelsen skal udgøre et
alternativ til folkeskolens 10. skoleår, samt
at flest mulige unge bør inddrages under ud-
dannelsessystemet i en eller anden form. Ba-

sisuddannelsen bør derfor stå åben for alle
unge, som har gennemgået folkeskolens 9.
klasse eller tilsvarende, uanset om de ønsker
at gennemgå en fuld faglig uddannelse. Op-
tagelsen på skolerne sker mest hensigtsmæs-
sigt efter ansøgning fra eleven til den enkelte
skole. I overensstemmelse med det anførte
hovedprincip, at den erhvervsfaglige grund-
uddannelses basisår skal være et tilbud, der
står åbent for alle efter 9. skoleår, bør ar-
bejdsmarkedspolitiske hensyn som hovedre-
gel ikke spille ind her som en adgangsregule-
rende faktor, men alle bør have adgang til at
gennemgå dette uddannelsestrin, uanset hvil-
ket hovederhvervsområde der vælges. I sær-
lige tilfælde bør tilgangen til basisuddannel-
sen på et hovederhvervsområde dog efter
indstilling fra erhvervsuddannelsesrådet
kunne begrænses. Det vil især kunne blive
aktuelt for de mindre hovederhvervsområ-
der, når det på baggrund af prognoser kan
konstateres, at såvel uddannelsesmulighe-
derne (fremskaffelse af praktikpladser) som
de fremtidige beskæftigelsesmuligheder er
begrænsede. I en opbygningsperiode, hvor
der ikke er et tilstrækkeligt stort antal skoler
til rådighed, kan det endvidere dels af hen-
syn til en rimelig økonomisk og pædagogisk
udnyttelse af skoleinstitutionerne, dels for at
skabe ensartede uddannelsesmæssige vilkår
for de unge, være hensigtsmæssigt at fast-
sætte fælles retningslinier for alle områder
til regulering af optagelsen.

3.2. Optagelse til 2. del.
Med hensyn til overgangen til 2. del af ud-
dannelsen gør der sig forskellige modstri-
dende synspunkter gældende. På den ene
side tilsiger hensynet til den elev, der har
fuldført basisuddannelsen, at der bør være
muligheder for at opnå en uddannelse in-
den for det speciale, som eleven bl. a. ved
hjælp af den givne erhvervs- og uddannelses-
vejledning har bestemt sig for. På den anden
side vil ressourcemæssige hensyn kunne føre
til, at ikke alle uddannelsesønsker vil kunne
opfyldes inden for de givne økonomiske
rammer eller under hensyn til den fremtidige
beskæftigelsessituation.

Foruden den begrænsning i tilgangen til
uddannelsens 2. del, som disse overordnede
økonomiske og kapacitetsmæssige rammer
for uddannelsessystemet kan medføre, er der
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for uddannelserne i det erhvervsfaglige grun-
duddannelsessystem, der som hovedregel på
2. del rummer en vekseluddannelse dels på
skole dels i virksomheder, en mere direkte
adgangsregulerende faktor ved overgangen
til 2. del, idet der som hovedregel skal fore-
ligge en aftale om praktikophold allerede
ved tilmeldingen. Der stilles således udover
krav om gennemført basisudddannelse yder-
ligere betingelser, som har direkte relation
til de aktuelle praktikmuligheder inden for
rammerne af det valgte uddannelsesområde.

Medens den, der påbegynder en skoleud-
dannelse eller en lærlingeuddannelse, nor-
malt har en forventning om at kunne gen-
nemføre uddannelsen med det planlagte for-
løb, er den fortsatte uddannelsesmulighed
inden for de erhvervsfaglige grunduddannel-
ser i de tilfælde, hvor 2. dels-uddannelsen er
tilrettelagt som en vekseluddannelse, afhæn-
gig af muligheden for at fremskaffe en prak-
tikplads ved overgangen fra basisåret til 2.
del.

Der er i kapitel IV redegjort nærmere for
de vanskeligheder, der kan være ved frem-
skaffelse af praktikplads, ligesom der er
fremsat forslag til, hvorledes bestræbelserne
for fremskaffelse af flere pladser kan aktive-
res.

Det er udvalgets opfattelse, at indgåelse
af praktikaftale fortsat må være en nødven-
dig forudsætning for påbegyndelse af 2. del
(såfremt der i det hele taget inden for denne
ligger praktikophold). Dog bør det som en
undtagelse kunne tillades, at elever i en kor-
tere periode følger skoleundervisningen,
uden at der er indgået en praktikaftale. En
sådan dispensation bør kun gives i særlige
situationer, hvor der kan skabes sikkerhed
for, at den valgte uddannelse kan føre frem
til et kompetencegivende uddannelsestrin,
enten ved at der stilles praktikpladser til rå-
dighed, eller ved at en alternativ uddannel-
sesvej, for eksempel værkstedsskole, sikres.

4. Gennemforelse af skoleuddannelsen.
Når eleven er optaget på basisudddannelsen
respektive 2. dels-uddannelsen har han der-
med erhvervet ret til undervisning i overens-
stemmelse med de fastsatte uddannelsespla-
ner for det pågældende område. Uddannel-
sens tilrettelæggelse omtales nærmere i kapi-
tel II. Endvidere har eleven erhvervet ret til

økonomisk støtte efter de gældende regler,
herunder støtte til befordringsudgifter m. v.
Elevernes økonomiske forhold omtales nær-
mere i kapitel VIII.

I forsøgsperioden er der endnu ikke
fastsat retsregler om. elevernes rettigheder
og forpligtelser under skoleopholdet med
hensyn til undervisningen. I det ovenfor
nævnte udkast til bekendtgørelse om de ret-
lige forhold har man imidlertid nedfældet
den praksis, som har dannet sig i forsøgspe-
rioden. For skoleopholdenes vedkommende
fastslås det i udkastet, at eleverne har møde-
pligt. En elev, der ikke deltager i undervis-
ningen på tilfredsstillende måde, kan efter
forslaget udelukkes af skolen fra fortsat un-
dervisning. Af bemærkninger til bestemmel-
sen fremgår det, at der i første række er tale
om udeblivelse fra skolen uden lovlig grund,
men også om udelukkelse på grund af andre
disciplinære forseelser. I tilfælde af sygdom
eller andet undskyldeligt fravær kan udeluk-
kelse formentlig ikke komme på tale.

Manglende deltagelse i undervisningen i
et vist større omfang - selv om det er und-
skyldeligt fravær, f. eks. sygdom - kan imid-
lertid medføre, at elevens standpunkt bliver
så utilfredsstillende, at den pågældende må
gå skoleopholdet om. Udelukkelse må derfor
kunne finde sted i begge situationer, midler-
tidigt eller for altid. Det vil således være
hensigtsmæssigt, om man i bestemmelsen
skelner mellem bortvisning som disciplinær-
middel og omgang, dvs. midlertidig udeluk-
kelse fra undervisningen fordi den pågæl-
dende ikke kan følge med.

I øvrigt bør bortvisning - i overensstem-
melse med hidtidig praksis på skolerne -
kun anvendes i særligt grove tilfælde, even-
tuelt kun i gentagelsestilfælde, under hensyn
til, at den erhvervsfaglige grunduddannelse
tilsigter at optage en bredere elevmasse end
de traditionelle, fortsatte skoleuddannelser.

Afgørelser om udelukkelse fra skolerne
bør, som også foreslået i udkastet, kunne
indbringes til afgørelse i undervisningsmini-
steriet.

5. Prøver, eksaminer, evaluering, eksamens-
og uddannelsesbeviser.

5.1. Lærlingeloven fastsætter for lærlin-
geuddannelserne inden for håndværk og in-
dustri i § 15 bestemmelser om svendeprøve,
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mens det for lærlingeuddannelsen inden for
handel m. v. i § 16, stk. 2, fastsættes, at der
ved læretidens udløb, under forudsætning af
at lærlingen har bestået handelsmedhjælpe-
reksamen eller en tilsvarende prøve, udste-
des et lærebrev med oplysning om læretiden,
og om hvorvidt eleven har opnået duelighed
i faget.

Lærlinggen kan kræve en skriftlig erklæ-
ring fra læremesteren om læreforholdets va-
righed, såfremt læreforholdet ikke føres til
ende, jfr. lærlingelovens § 12, stk. 8, og §
16, stk. 5. Endvidere modtager lærlingen et
bevis for deltagelse i skoleundervisningen,
jfr. §§ 13, stk. 5, og 17, stk. 5.

Forsøgsloven har ikke fastsat regler om,
hvorledes det skal vurderes, om en elev har
gennemgået uddannelsen på tilfredsstillende
vis. Det er overladt til forsøgsudvalgene i
forbindelse med de fælles faglige udvalg og
brancheudvalg at tilrettelægge uddannelsen,
herunder at drage omsorg for, at den foregår
i overensstemmelse med de fastlagte ret-
ningslinier, jfr. forsøgslovens § 8. Herudover
skal udvalgene og forsøgsudvalgene sikre, at
uddannelsesmålet, en faglig erhvervskompe-
tence, opnås. Et af midlerne hertil er tilrette-
læggelse af kompetencegivende prøver eller
andre former for vurdering af de opnåede
færdigheder. Der er endnu ikke fastsat fæl-
les retningslinier herfor. Imidlertid har man
i udkastet til retsbekendtgørelsen for de er-
hvervsfaglige grunduddannelser foreslået, at
ministeriet efter indstilling fra forsøgsrådet
kan fastsætte bestemmelser herom.

Om hvert kompetencegivende trin skal af-
sluttes med en prøve, eller om elevens præ-
stationer løbende skal evalueres, har en snæ-
ver sammenhæng med den pædagogiske til-
rettelægning af uddannelsen. I forsøgsperio-
den har det af naturlige årsager været van-
skeligt fra starten at skabe fuld klarhed over
den mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse af
uddannelsen på dette felt.

Udvalget finder på baggrund af den trin-
vise opbygning af uddannelsens enkelte dele,
at en enkelt afsluttende prøve kun i meget
ringe grad i rimeligt omfang kan danne
grundlag for en vurdering af de kundskaber
og færdigheder, som eleverne har opnået
under uddannelsen. Man skal derfor under
hensyn til de indvundne erfaringer i forsøgs-
perioden foreslå, at evalueringen tilrettelæg-
ges som en kontinuerlig vurdering af elever-

nes arbejde. Ved afslutningen af hvert trin
skal der foretages en opsummering af de fo-
retagne vurderinger til bedømmelse af, om
de stillede krav til uddannelsen er opfyldt.
Hvorvidt denne opsummering skal ske i
form af kriteriet: bestået - ikke bestået, eller
om der skal fastsættes en gradueret skala
herfor (karakterskala), må afgøres inden for
de enkelte hovedområder. Udvalget finder,
at man må arbejde videre med problematik-
ken om, hvorvidt udarbejdelse af ensartede
retningslinier er nødvendig.

5.2. Som dokumentation for hvert bestået
trin i uddannelsen har eleverne ret til et ud-
dannelsesbevis. For basisuddannelsernes
vedkommende udstedes beviset af den på-
gældende skole, mens beviset for 2. dels ved-
kommende må sammensættes af to eller flere
dele, da uddannelsen finder sted dels på
skole, dels på virksomhed. Praktikstedet må
dels afgive en udtalelse om eleven, dels ud-
færdige en oversigt over de områder, som
den pågældende elev har været beskæftiget
med under praktikopholdet. Uanset hvorle-
des uddannelsen er opbygget, forekommer
det administrativt mest hensigtsmæssigt, at
det samlede bevis udstedes af det pågæl-
dende erhvervsuddannelsesudvalg, som skal
godkende praktikopholdet. Man opnår her-
ved at registreringen af uddannelsens en-
kelte dele samles et enkelt sted, hvorved re-
gistreringen bliver sikrere. Uddannelsesbevi-
serne bør udformes efter ensartede princip-
per fastsat af ministeriet efter indstilling fra
erhvervsuddannelsesrådet. Det forekommer
mest hensigtsmæssigt, at der etableres en
central registrering af de udstedte beviser
eller delbeviser. Et centralt register vil ud-
over at opfylde visse uddannelsesmæssige
funktioner også kunne anvendes ved udar-
bejdelse af prognoser over antallet af uddan-
nede inden for de forskellige hovederhverv-
sområder, dels med henblik på erhvervsvej-
ledning for de udddannelsessøgende, dels
med henblik på eventuelle indgreb af ar-
bejdsmarkedspolitisk karakter ved tilrette-
læggelse af uddannelsessystemet.

Udover bevis for gennemført uddannelse,
bør der gives enhver elev, der ikke gennem-
fører en hel uddannelse, eventuelt et helt
trin heraf, adgang til, hvis han ønsker det, at
få en udtalelse, der beskriver den gennemgå-
ede uddannelse. Forslag i overensstemmelse
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hermed er stillet i udkastet til bekendtgø-
relse om de retlige forhold.

For lærlingeuddannelsens vedkommende
afholdes der som anført svendeprøver inden
for håndværk og industri m. v., jfr. lærlinge-
lovens § 15, mens der inden for butiks-, han-
dels- og kontorfagene gives en udtalelse om
læretidens længde og om lærlingenes duelig-
hed, jfr. § 16, stk. 2.

Det er udvalgets opfattelse, for så vidt
angår svendeprøverne inden for håndværk
og industri, at den fastsatte prøveform med
nedsættelse af svendeprøvekommissioner
inden for hvert fag, udpegning af skuemestre
m. v. er et meget omstændeligt og kostbart
apparat at sætte i gang. Som ovenfor anført
er det udvalgets opfattelse, at en enkelt
prøve ikke kan give noget retfærdigt indtryk
af de samlede færdigheder, som lærlingene
opnår gennem flere års uddannelse, men at
en kontinuerlig vurdering kan give et bre-
dere indtryk af den samlede uddannelse.

Udvalget foreslår derfor, at man inden for
de enkelte hovederhvervsområder tager stil-
ling til, om man straks eller senere kan af-
skaffe svendeprøverne og erstatte dem med
en løbende evaluering af lærlingenes arbejde
på linie med, hvad der er foreslået om prøve-
former for de erhvervsfaglige grunduddan-
nelser.

6. Indgåelse af praktikaftale.
6.1. Lærlingelovens § 1 fastslår, at der,

når en person under 18 år antages til arbej-
de, der er godkendt som lærefag., skal opret-
tes en skriftlig lærekontrakt, hvori lærefaget
skal angives. Kontrakten skal ifølge lærlinge-
loven affattes på en af de respektive ministe-
rier efter forhandling med lærlingerådet god-
kendt formular. Forældrene skal som inde-
havere af forældremyndigheden for den
unge underskrive kontrakten, men lærlingen
skal, hvis han er fyldt 15 år, medunderskrive
lærekontrakten. Endvidere bestemmes, at
lærlingen skal være fyldt 14 år og lovligt ud-
skrevet af skolen. Læretidens varighed skal i
henholdtil § 3 bestemmes i kontrakten. I § 1
fastsættes, at lærekontrakterne af de offent-
lige arbejdsansvisningskontorer skal forsy-
nes med påtegning om, at kontrakten er af-
fattet i overensstemmelse med lærlingelo-
vens regler.

For lærlinge, der ved aftalens indgåelse er

over 18 år, skal aftalen blot anmeldes til ar-
bejdsanvisningskontoret, jfr. lærlingelovens
§ 30. Anmeldelsen skal være skriftlig, og an-
give lærlingens navn, fødselsdato, lærefag og
læretidens længde. Lærlingeloven finder kun
delvis anvendelse på disse lærlinges forhold.
Således gælder de i lærlingelovens kapitel I
anførte krav til aftalens form og indhold
ikke.

Forsøgsloven har ikke fastsat regler om
praktikaftalens form og nærmere indhold,
men efter § 13 skal de nærmere regler
herom fastsættes af undervisningsministeren
for hvert forsøgsområde efter indstilling fra
forsøgsrådet. Rådet skal indhente indstilling
fra forsøgsudvalgene og de fælles faglige ud-
valg og brancheudvalgene I udkastet til be-
kendtgørelse om de retlige forhold for for-
søgsuddannelsen har man foreslået regler
herom, som i forbindelse med et cirkulære
for hvert forsøgsområde skal fastlægge de
retlige forhold for de erhvervsfaglige for-
søgsuddannelser.

Det foreslås i udkastet, at praktikaftalen -
for alle elever uanset om den pågældende er
fyldt 18 år - indgås skriftligt ved benyttelse
af en formular, der godkendes af undervis-
ningsministeriet efter indstilling fra forsøgs-
rådet. Der er i forslaget ikke taget stilling til
aftalens nærmere indhold. Forslag herom er
optaget i udkast til de cirkulærer, som for
hvert hovedområde forudsættes at supplere
bekendtgørelsen.

6.2. Kontraktspligt.
Efter lærlingelovens § 1, har den, der anta-
ger en person under 18 år til arbejde i en
virksomhed, i hvilken der udføres fagligt ar-
bejde, som ovenfor anført pligt til at oprette
en skriftlig lærekontrakt. Ved fagligt arbej-
de forstås arbejde, som i henhold til lær-
lingeloven er godkendt som fag eller som hø-
rende under et sådant fag. Tvivlsspørgsmål
om hvorvidt der foreligger fagligt arbejde,
som kræver oprettelse af lærekontrakt i de
konkrete tilfælde, afgøres endeligt af lærlin-
gerådet efter indhentet erklæring fra ved-
kommende faglige udvalg. 1 forbindelse med
disse bestemmelser kan der henvises til be-
stemmelsen i lærlingelovens § 24, stk. 6,
som pålægger de faglige udvalg at arbejde
for de bedst mulige uddannelsesmæssige for-
hold, og navnlig for at arbejdsforholdene
tilrettelægges således, at alt arbejde, der na-
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turligt horer under lærlingeuddannelse, ind-
drages under lovens område.

Der gøres i loven visse undtagelser fra
kravet om oprettelse af lærekontrakt, nemlig
i tilfælde, hvor den pågældende allerede har
en faglig uddannelse, hvor den pågældende
antages som bud eller lignende, hvor ansæt-
telsen på grund af arbejdsdelingen i virksom-
heden alene går ud på udførelse af et vist
specialarbejde, der ikke fordrer en faglig ud-
dannelse, samt hvor ansættelsen alene går ud
på udlevering af varer i forretninger, hvis
omfang og art er af en sådan beskaffenhed,
at der ikke er mulighed for at give en faglig
uddannelse. Hertil kommer endelig, at der
ikke er kontraktspligt i tilfælde, hvor aftale
om læreforhold indgås mellem forældre og
børn.

Bestemmelserne i lærlingelovens § 1 vir-
ker som en beskyttelsesregel for dem, der
ved læreforholdets indgåelse er under 18 år.
Reglen er med til at sikre disse en forsvarlig
faglig oplæring, og den sikrer dem de løn- og
arbejdsforhold, som lærlingeloven hjemler.
Den giver derudover de faglige udvalg be-
myndigelse til at gribe ind overfor et ansæt-
telsesforhold mellem den ansatte og en ar-
bejdsgiver og kræve lærekontrakt oprettet.

Under kommissionsarbejdet forud for lær-
lingeloven blev der stillet forslag om en for-
højelse af aldersgrænsen fra 18 til 21 år for
pligten til at oprette lærekontrakt. Til støtte
for forslaget anførtes, at også unge over 18
år burde have mulighed for en forsvarlig
faglig oplæring, ligesom de også kunne have
behov for de beskyttelsesregler, som fandtes
i lærlingeloven. Der blev henvist til, at nogle
virksomheder kun antog unge til oplæring,
som var ude over den alder, hvor der kræve-
des kontrakt. Modsat hævedes det, at disse
virksomheder, hvis aldersgrænsen blev
hævet, blot ville vente yderligere med at an-
tage unge til oplæring, hvorved man ville
forstærke beskæftigelsesproblemerne for de
unge. Lærlingekommissionen enedes dog om
at foreslå aldersgrænsen sat op til 19 år, men
den endelige lov bevarede imidlertid 18 års
alderen som grænse.

Det har i forsøgsperioden været en klar
forudsætning, at aftaler mellem de uddan-
nelsessøgende og praktikstederne om prakti-
kuddannelse inden for den erhvervsfaglige
grunduddannelse skulle indgås efter de reg-
ler, som for hvert enkelt område blev fastsat

af undervisningsministeriet efter indstilling
fra forsøgsrådet og forsøgssudvalgene. Der
har ikke i forsøgsloven været behov for en
bestemmelse som lærlingelovens § 1, da lær-
lingeloven har været gældende ved siden af
forsøgsloven. Aftaler om praktikuddannelse
medfører for så vidt en fravigelse af lærlin-
gelovens regler om indgåelse af læreforhold,
en fravigelse der er hjemlet i forsøgslovens §
16.

Forsøgslovens § 13 bestemmer, som oven-
for anført, at aftaler mellem de uddannelses-
søgende og praktikstederne skal fastsættes
for hvert forsøgsområde for sig, og det har i
forsøgsperioden været en klar forudsætning,
at praktikuddannelse inden for den er-
hvervsfaglige grunduddannelse skulle indgås
efter de regler, som for hvert enkelt område
blev fastsat af forsøgsudvalgene. Der har
ikke i forsøgsloven været behov for en be-
stemmelse som lærlingelovens § 1, men i
henhold til forsøgslovens § 13 er der fastsat
regler om praktikopholdene under forsøgs-
uddannelserne, der for så vidt medfører en
fravigelse fra lærlingelovens regler om ind-
gåelse af læreforhold, en fravigelse der er
hjemlet i forsøgslovens § 16.

Ved revisionen af forsøgsloven synes det
imidlertid nødvendigt at tage stilling til, om
man skal opretholde en bestemmelse om
kontraktspligt for det uddannelsesområde,
der inddrages under loven og i givet fald,
hvorledes den skal udformer. Udvalget har
derfor drøftet behovet for en kontraktspligt
og de positive og negative sider, som en
sådan bestemmelse ville få.

Man har i første omgang overvejet den
mulighed i alle tilfælde at kræve oprettelse
af kontrakt i forbindelse med praktikaftaler,
såfremt det pågældende arbejde var omfattet
af uddannelsesplaner fastsat af erhvervsud-
dannelsesudvalgene. En så omfattende kon-
traktpligt ville imidlertid være forbundet
med en række væsentlige ulemper. Man ville
lægge urimelige bånd på virksomhedernes
ansættelsespolitik, systemet ville kræve en
omfattende offentlig kontrol, og det ville af-
skære en del, som ikke har en uddannelse, og
som ikke ønsker at gennemgå en sådan, fra
at få arbejde, idet stillingerne ville blive for-
beholdt uddannelsessøgende eller udlærte
med relevant uddannelse. Særligt ville speci-
alarbejderuddannede få vanskeligheder med
at få relevant beskæftigelse og udviklingen i
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retning af at nedbryde grænserne mellem de
erhvervsfaglige grunduddannelser og ar-
bejdsmarkedsuddannelserne ville blive hæm-
met væsentligt. En undtagelsesbestemmelse,
der tillod personer med spcialarbejderud-
dannelse at blive beskæftiget uden uddan-
nelseskontrakt på områder omfattet af ud-
dannelsesplaner, ville kun bidrage til at
fastlåse arbejdsmarkedet, og yderligere van-
skeliggøre de ufaglærtes beskæftigelsesmæs-
sige situation. Hertil kommer, at virksomhe-
derne ville kunne komme uden om kontrakt-
spligten ved en omlægning af arbejdsdelin-
gen, hvorved virksomhederne blev uegnede
til oplæringssted. Endelig kan det anføres, at
en sådan ubetinget kontraktspligt formentlig
ville stride mod grundlovens § 74 om fri og
lige adgang til erhverv.

Udvalget har derefter drøftet, om en kon-
traktspligt i forbindelse med en aldersgrænse
på for eksempel 20 år ville vajre hensigts-
mæssig og tilstrækkelig til at sikre de uddan-
nelsessøgende en praktikplads. En sådan
kontraktspligt måtte udformes som bestem-
melsen i lærlingelovens § 1, men medens
lærlingeloven sætter aldersgrænsen til 18 år,
måtte grænsen ved de erhvervsfaglige grund-
uddannelser være 20 år under hensyn til, at
eleverne, når de begynder på 2. del, vil være
fyldt 17 år, medens unge under lærlingeud-
dannelse typisk er yngre ved indgåelse af læ-
reforholdet. Denne begrænsede kontrakts-
pligt ville vel i ringere grad have de ovenfor
anførte ulemper, men den ville forstærke de
unges beskæftigelsesproblemer, hvis de
enten ikke ønsker at tage en uddannelse,
eller de ikke kan blive optaget til en uddan-
nelse af kapacitetsmæssige grunde. Kon-
traktspligten ville endvidere kunne omgås af
virksomhederne ved ansættelse af personer
over den fastsatte alder, hvorved de unge
under denne alder blev afskåret fra at få en
oplæring umiddelbart efter afslutningen af
skolegangen, et forhold som kendes allerede
i dag fra lærlingeuddannelsen.

En bestemmelse om kontraktspligt vil dog
formentlig have den positive virkning, at
den vil sikre et antal praktikpladser til de
uddannelsessøgende, idet en række virksom-
heder fortsat ville ansætte unge også under 20
år. Den ville herudover give samfundet ind-
flydelse på den faglige oplæring gennem den
ved lov fastsatte binding af aftalefriheden.

Under indtryk af de nævnte uheldige

sider, som kontraktspligt er forbundet med,
og under indtryk af den udvikling, der siden
lærlingelovens vedtagelse har fundet sted
såvel med hensyn til offentlige bestemmel-
ser, der regulerer arbejdsforholdene, som
med hensyn til de spørgsmål, der reguleres af
overenskomsterne, finder udvalget det imid-
lertid mindre påkrævet at fastholde en be-
stemmelse, der pålægger kontraktspligt for
uddannelsesaftaler. Blandt de offentlige be-
stemmelser, der regulerer arbejdsforholdene
kan nævnes arbejderbeskyttelseslovene, her-
under det fremsatte forslag til en ny lov om
arbejdsmiljø, samt loven om dagpenge under
sygdom m. v. til alle, som har lønnet ar-
bejde, ferielovens bestemmelser m. v. Hertil
kommer, at det i langt højere grad i dag er et
overenskomstspørgsmål, hvorvidt et arbejde
anses for fagligt arbejde eller ikke, og det
synes af den grund mindre væsentligt at fast-
sætte en regel om dette spørgsmål i forbin-
delse med uddannelsesregler.

På baggrund af disse overvejelser kan ud-
valget ikke anbefale, at der for visse arbejds-
aftaler gælder en ubetinget kontraktspligt
eller en kontraktspligt betinget af en alders-
grænse. Man anser denne binding på aftale-
friheden for overflødig med hensyn til at
sikre en hensigtsmæssig uddannelse og sikre
løn og øvrige ansættelsesvilkår for de uddan-
nelsessøgende. Disse forhold sikres bedre og
smidigere på anden vis gennem love og over-
enskomstvedtagelser. Kontraktspligt kan hel-
ler ikke anses for at være et hensigtsmæssigt
middel til at fremskaffe flere praktikpladser,
end der ville kunne opnås gennem parternes
frie initiativ.

Udvalget foreslår derfor, at det overlades
til parterne selv at bestemme, hvorvidt den
indgåede aftale udgør et led i et uddannel-
sesforløb under den erhvervsfaglige grundud-
dannelse. Når dette vedtages, skal aftalen
imidlertid med hensyn til form og indhold
opfylde de krav, som fastsættes i loven eller i
bestemmelser med hjemmel i loven.

En af følgerne af, at man ikke fastsætter
en lovbestemt kontraktspligt i henhold til
loven kan ganske vist blive, at unge uden
egen skyld kan blive forhindret i at påbe-
gynde eller fuldende en ønsket uddannelse,
idet det offentlige under normale omstæn-
digheder er afskåret fra at gribe ind med
støtteforanstaltninger, og kun i særlige til-
fælde kan foretage indgreb gennem opret-
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telse af værkstedsskoler m. v. Nogle virk-
somheder vil måske endvidere foretrække
selv at sørge for oplæring af arbejdskraften i
virksomheden, eventuelt således at det bliver
virksomheden der afgør, hvilken form for
uddannelse den pågældende ansatte skal
gennemgå.

Udvalget må imidlertid fastholde, at sik-
ringen af en hensigtsmæssig uddannelse sker
langt bedre gennem overenskomster mellem
arbejdsmarkedets parter end gennem fast-
sættelse af lovregler af den omtalte karakter.
Det forudsættes dog, at erhvervsuddannel-
sesrådet følger udviklingen opmærksomt
med henblik på at sikre en relvant udvikling
på uddannelsesområdet set ud fra samfun-
dets behov som en helhed.

6.3. Aftalens parter.
Praktikaftalen indgås normalt mellem eleven
og praktikvirksomheden, men aftaleforhol-
det kan tænkes løst på andre måder. I be-
tænkning nr. 612, der ligger til grund for
forsøgsloven, blev der således opstillet nogle
alternative forslag. Som det ene alternativ
blev det foreslået, at praktikaftalen blev ind-
gået mellem den uddannelsessøgende og en
faglig organisation eller et fagligt organ.
Som det andet alternativ blev det foreslået,
at praktikuddannelsen blev varetaget af sko-
lerne. Dette kunne ske i form af, at skolerne
indgik praktikaftalen med virksomhederne,
eventuelt under medvirken af et fagligt
organ, eller - som i forsøgsuddannelsen
inden for bygge- og anlægsområdet - i form
af etablering af lærlingebyggepladser.

Førstnævnte alternativ har i forsøgsperio-
den vist sig at være urealistisk, og man har
derfor forladt denne idé. Vedrørende det
andet alternativ synes der imidlertid at være
en vis tendens til, mest typisk inden for de
tekniske skolers område, at det tidligere til-
knytningsforhold mellem den uddannelsessø-
gende og virksomheden er ved at blive er-
stattet af et tilknytningsforhold mellem den
uddannelsessøgende og skolen, idet opholdet
i basisåret og de senere, gentagne skoleop-
hold giver eleven en følelse af at have hjem-
sted på skolen. Derfor vil det set fra de ud-
dannelsessøgendes og skolernes side ikke
føles som nogen ændring, at de umiddelbare
kontraktsparter bliver f.eks. erhvervssko-
lerne og virksomhederne.

Heroverfor må imidlertid anføres, at en

sådan ændring vil løsrive uddannelsen fra
den umiddelbare tilknytning til arbejdsplad-
serne, som man i de faglige uddannelser har
tillagt megen vægt. Virksomhederne vil hel-
ler ikke under et ændret aftalesystem have
den samme tilskyndelse til aktivt at deltage i
og tage medansvar for uddannelsen af den
fremtidige arbejdsstyrke, som de har i dag.
Endvidere må man ikke undervurdere betyd-
ningen af, at den uddannelsessøgende selv
skal tilvejebringe et kontraktsforhold med
en bestemt virksomhed.

6.4. Aftalens form og indhold.
Udvalget kan tilslutte sig forslaget i udkast
til bekendtgørelse om de retlige forhold i
forsøgsperioden om, at der skal fastsættes
klare regler for praktikaftalens indhold og
omfang. Man skal anbefale, at praktikafta-
len indgås på en af undervisningsministeriet
godkendt formular, der bør indeholde oplys-
ning om aftalens parter, uddannelsens art,
uddannelsestiden samt antal og varighed af
skoleopholdene, og så vidt muligt deres pla-
cering i uddannelsesforløbet. Herudover bør
aftalen anføre arbejdets art, løn og arbejds-
tid, og endelig skal aftalens varighed klart
fremgå. Aftalen bør endvidere henvise til de
uddannelsesregler, som er gældende for det
pågældende uddannelsesområde. Aftalen
bør registreres af erhvervsuddannelsesudval-
get for hovederhvervsområdet samt af basis-
skolen eller eventuelt den skole, hvor 2. dels
uddannelsens skoleophold skal finde sted.
Eventuelt bør der herudover etableres et
landsdækkende register af uddannelsesafta-
ler. Registrering bør endvidere fortsat finde
sted hos de offentlige arbejdsformidlings-
kontorer, der som hidtil skal påse, at aftalen
er i overensstemmelse med de uddannelses-
mæssige regler, at praktikstedet er godkendt
af erhvervsuddannelsesudvalget, samt at ele-
ven har gennemført basisuddannelsen.

Elever, der er fyldt 18 år, er i henhold til
myndighedsloven berettiget til på egen hånd
at indgå arbejdsaftaler og kan således selv
underskrive praktikaftalen. For elever, der
er fyldt 15 år, skal forældrene underskrive
aftalen, for at den er gyldig, men eleven bør
dog medunderskrive.

6.5. Aftalens varighed.
Da 2. dels opbygning ikke er ens i alle ud-
dannelsesretninger, har der i forsøgsperio-
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den været forskellig praksis for aftalens va-
righed inden for hvert forsøgsområde. Mens
man f. eks. inden for jern- og metalområdet
har indgået aftaler for hele uddannelsestrin-
net på 2. del, har man inden for andre områ-
der indgået praktikaftaler, der kun har om-
fattet et enkelt praktikophold. Aftaler, der
omfatter samtlige praktikophold, indebærer
en del fordele. Således er elevens mulighed
for at gennemføre uddannelsen sikret, og
tilknytningen til erhvervslivet som uddannel-
sessted fremhæves. På den anden side kan
der være visse vanskeligheder forbundet
med aftaler gældende for hele uddannelsesti-
den. Virksomhederne kan måske kun van-
skeligt overse, om behovet for arbejdskraft
vil være dækket ind i den pågældende peri-
ode bl. a. på grund af skoleopholdene. En-
kelte virksomheder vil kunne afskrækkes af
skoleopholdenes længde, og af denne grund
afstå fra at antage elever. Kravene til prakti-
kundervisningen kan også være således, at
en enkelt virksomhed på grund af specialise-
ring ikke kan tilbyde oplæring i alle de kræ-
vede discipliner.

Udvalget må imidlertid anse det for hen-
sigtsmæssigt for sammenhængen i uddannel-
sen, at praktikaftalen som hovedregel indgås
for et helt uddannelsestrin dvs. til afslutnin-
gen af et kompetencegivende trin. Kun i de
særlige tilfælde, hvor uddannelsesmæssige
krav til praktikstederne gør det umuligt for
en enkelt virksomhed at opfylde kravene,
bør kortere aftaler godkendes. Dispensation
bør gives af vedkommende erhvervsuddan-
nelsesudvalg, og det bør være en forudsæt-
ning for dispensationen, at der sikres eleven
en eller flere praktikpladser, som. tilsammen
indebærer, at eleven når til et kompetencegi-
vende uddannelsestrin eller på anden vis sik-
res et fuldt uddannelsesforløb.

6.6. Aftalens ophør.
Da der ikke i forsøgsperioden har været fast-
sat regler om praktikaftalens opsigelse, har
der udviklet sig en forskellig praksis inden
for forsøgsområderne. Almindeligvis har det
været anerkendt, at praktikaftalen ikke
kunne opsiges fra parternes side, medmindre
der forelå særlige omstændigheder svarende
til de i lærlingenloven fastsatte opsigelses-
grunde. Kun inden for bygge- og anlægsom-
rådet har man fra forsøgsudvalgets side stil-

let krav om, at aftalen i praktikperioden var
frit opsigelig med et nærmere fastsat varsel.

Der har ikke været behov for indbringelse
af konflikter for tvistighedsnævnet som fast-
sat i medfør af forsøgslovens § 14, idet for-
søgsudvalgene i forbindelse med de faglige
fællesudvalg og brancheudvalgene har be-
stræbt sig på at bilægge eventuelle uoverens-
stemmelser, eventuelt ved fremskaffelse af
en ny praktikplads.

Som udgangspunkt kan man overveje, om
det er påkrævet, at der fastsættes særlige
regler for praktikaftalers ophævelse set i for-
hold til almindelige arbejdsaftaler. For læ-
rekontrakter gælder, at de er uopsigelige i
aftaleperioden, men der er i lærlingeloven
fastsat regler om, i hvilke tilfælde den ellers
uopsigelige aftale kan hæves, uden at par-
terne risikerer at pådrage sig et erstatnings-
ansvar. Uopsigeligheden er begrundet i sik-
ringen af den unges uddannelse. For arbejds-
aftaler i almindelighed gælder, at aftalerne i
princippet er frit opsigelige under overhol-
delse af eventuel fastsat varsel.

Fri opsigelighed som i almindelige ar-
bejdsaftaler er imidlertid ikke særligt hen-
sigtsmæssigt i forbindelse med en uddannel-
sesaftale. For de uddannelsessøgende er det
af betydning af kunne fuldføre en påbegyndt
uddannelse, og virksomhederne må derfor
respektere den beskyttelse af unge under op-
læring, som en uopsigelig aftale giver. Det
rnå imidlertid også være i virksomhedernes
interesse at holde de unge fast til et uddan-
nelsesprogram for derved at sikre sig velud-
dannet arbejdskraft. Der foreligger således
en gensidig interesse hos såvel elever som
praktiksteder, og udvalget skal derfor på
dette grundlag anbefale, at praktikaftaler
som hovedregel gøres uopsigelige.

Selv om praktikaftaler i forhold til aftaler
om læreforhold efter lærlingeloven vil angå
et noget kortere tidsrum, vil der alligevel
være behov for at fastsætte særlige undtagel-
ser fra den ovenfor nævnte hovedregel. For
det første vil det være urimeligt at fastholde
aftalen, såfremt parterne er enige om at op-
hæve aftalen. Dernæst bør en part kunne op-
sige aftalen, dersom den anden part groft
rnisligholder sine forpligtelser. Kontrakten
bør dog i så fald hæves inden for en rimelig
tid, efter at den krænkede part blev eller
burde være blevet bekendt med den omstæn-
dighed, der ligger til grund for ønsket om at
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hæve. Endelig bør en part kunne hæve afta-
len, såfremt en væsentlig forudsætning for
aftalens indgåelse viser sig at være urigtig
eller senere at falde bort. Det bør dog kun
gælde de forudsætninger, som aftaleparten
er bekendt med, og kun i tilfælde af, at ad-
gangen til at opsige aftalen benyttes inden
for rimelig tid efter at den pågældende er
blevet bekendt med eller ved anvendelse af
almindelig agtpågivenhed burde være blevet
bekendt med det forhold, som han vil påbe-
råbe sig som grund til opsigelsen.

Mens lærlingeloven udførligt opregner de
forhold, som kan berettige parterne i lære-
forholdet til at hæve lærekontrakten og even-
tuelt medføre, at den falder bort uden varsel,
skønner udvalget det således mere hensigts-
mæssigt og i bedre overensstemmelse med
almindelige arbejdsretlige regler at åbne ad-
gang for en friere bedømmelse af det efter
omstændighederne rimelige og nødvendige i
at anerkende en ophævelsesmulighed i den
konkrete sag. Lærlingelovens opregning af
hævegrunde vil dog fortsat have betydning
for fortolkningen af ovennævnte hævead-
gange. I den forbindelse skal det nævnes, at
reglerne om grov misligeholdelse af forplig-
telserne f. eks. svarer til lærlingelovens be-
stemmelser i §§ 21, stk. 2) og 22, stk. 1, b),
mens reglerne om urigtige eller bristende
forudsætninger for aftalen bl. a. svarer til
lærlingelovens §§20, 21, stk. 1, 21, stk. 2,
a), c) og d).

Visse af de i lærlingeloven opregnede
grunde må dog i dag betragtes som forælde-
de som hævegrunde. Bl. a. gælder det reg-
lerne i § 22, stk. 1, i), j) og k), hvorefter en
kvindelig lærling kan hæve lærekontrakten,
når hun gifter sig, når hun bliver gravid,
samt når hun er i huset hos en gift læreme-
ster, og dennes hustru dør eller hendes sam-
liv med ham ophører. Kun hvis der i disse
situationer foreligger særlige omstændighe-
der, for eksempel at kvindens eller barnets
liv eller helbred er truet, hvis den gravide
elev fortsætter praktikuddannelsen, synes
det rimeligt at godkende en hæveadgang, og
det kan i så fald allerede ske efter andre
bestemmelser i lærlingeloven. Der henvises
i øvrigt til kvindekommissionens betænk-
ning om kvindens stilling i samfundet (be-
tænkning nr. 715 1974), hvor der peges på,
at disse bestemmelser i lærlingeloven bør
modificeres bl. a. under henvisning til de an-

dre muligheder der findes for at hæve kon-
trakten.

Under henvisning til det ovenfor anførte
skal udvalget foreslå, at også hæveadgangen
i lærlingeforhold underkastes en friere be-
dømmelse. Man foreslår derfor, at oven-
nævnte regler, som knytter hæveadgangen til
forudsætnings- eller misligholdelsessyn-
spunkter i almindelighed, også anvendes i
lærlingesager, og man foreslår som følge
heraf, at lærlingelovens bestemmelser om
hæveadgang, som findes i §§ 9, stk. 2 og 3,
10 samt 20 til 23, ophæves.

6.7. Prøvetid.
Under hensyn til den foreslåede begræns-
ning af opsigelsesretten, bør der fastsættes
en gensidig prøvetid af en vis varighed. Da
praktikaftalerne, som ovenfor anført bør
gælde for hele uddannelsesforløbet, anbefa-
les det, at prøvetiden fastsættes til 3 måne-
der. Denne periode bør være effektiv i den
forstand, at skoleophold, der måtte ligge i
praktikkens første måneder, fratrækkes ved
beregningen.

7. Parternes rettigheder og pligter under
praktikopholdet.

7.1. Tilrettelæggelsen af arbejdet.
Til uddybning af den arbejdsaftale, der ind-
gås, når der tegnes en lærekontrakt, fastsæt-
ter lærlingelovens § 7 f, regler om parternes
gensidige forpligtelser. For elever under for-
søgsuddannelserne er der imidlertid ikke
ved lov eller anden bestemmelse fastlagt
noget tilsvarende. Det er imidlertid natur-
ligt, at regler svarende til lærlingelovens er
blevet indfortolket i de aftaler, der i forsøgs-
perioden er indgået om praktikophold. For
uddannelsesaftaler som led i en erhvervsfag-
lig grunduddannelse må gælde, at eleven er
forpligtet til at stille sin arbejdskraft til rå-
dighed inden for det område, som uddannel-
sesaftalen omfatter, mens virksomheden på
sin side er forpligtet til at beskæftige den på-
gældende i henhold til de uddannelsesregler,
som er fastsat af erhvervsuddannelsesudval-
gene. Kun undtagelsesvis må eleven beskæf-
tiges med arbejde, der ikke vedrører hans
uddannelse, og kun såfremt det uddannelses-
mæssige mål ikke bringes i fare. Eleverne er
under praktikopholdet, som enhver anden
medarbejder, pligtig at udvise omhu i arbej-
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det, at arbejde konstant og i et tempo afpas-
set efter deres arbejdskraft og færdighed,
samt i øvrigt at rette sig efter de ordensreg-
ler, der gælder på virksomheden.

Det uddannelsesmæssige sigte med afta-
len, som indgås mellem praktikstedet og en
elev under den erhvervsfaglige grunduddan-
nelse, medfører i øvrigt på visse punkter ret-
tigheder og pligter mellem parterne, som
rækker ud over, hvad en arbejdsaftale al-
mindeligvis medfører. For eksempel medfø-
rer skoleopholdenes placering i aftaleperio-
den, at virksomheden skal give eleven fri til
at følge undervisningen.

7.2. Arbejdskonflikter.
Lærlinge med lærekontrakt efter § 1 i lær-
lingeloven er ikke omfattet af strejker og
lock-outer, hvis den virksomhed, hvor de er
ansat, bliver ramt af konflikt. Derimod kan
§ 30-lærlinge, dvs. lærlinge, der var fyldt 18
år ved kontraktens indgåelse, blive omfattet
af arbejdskonflikter, iværksat af organisatio-
nerne, hvis de er medlem af en fagforening.
I sådanne tilfælde forlænges læretiden med
et til arbejdsstandsningen svarende tidsrum.

Udvalget har overvejet, om elever i prak-
tikperioden skal kunne inddrages under en
arbejdsstandsning. På den ene side taler det
hensyn, at den unges oplæring ikke bør for-
længes unødvendigt, for, at praktikelever
ikke omfattes af arbejdskonflikter. På den
anden side kan praktikeleven optages som
medlem af en fagforening og som sådan føle
sig såvel berettiget som forpligtet til at tage
del i arbejdsstandsninger. Hertil kommer
også, at adskillige praktikelever vil være om-
kring 18 år, når praktikopholdene finder
sted, hvorfor de snarere kan sammenlignes
med § 30-lærlingene.

Udvalget foreslår derfor, at elever under
de erhvervsfaglige grunduddannelser kan
omfattes af de af organisationerne iværk-
satte arbejdskonflikter, hvis de ved konflik-
tens påbegyndelse er fyldt 18 år, og de er
medlem af en fagforening.

7.3. Vederlag.
Til gengæld for arbejdsydelsen skal der til
eleverne betales løn. I betænkning nr. 612
om de erhvervsfaglige forsøgsuddannelser
forudsatte man denne løn aftalt ved de kol-
lektive overenskomster eller andre former

for kollektive aftaler. En bestemmelse sva-
rende til lærlingelovens § 4, som sikrer, at
den kollektivt fastsatte løn kommer til udbe-
taling i alle lærlingeforhold inden for det på-
gældende fag, fandt man ikke nødvendig.
Man forudsatte dette spørgsmål løst som led
i godkendelse af reglerne for de enkelte for-
søg. Endvidere blev der ikke fastsat regler til
løsning af aflønningsspørgsmålene inden for
de fag, hvor der ikke fandtes faglige over-
enskomster.

På baggrund af erfaringerne i forsøgsperi-
oden, hvor der har vasret nogen usikkerhed
om lønfastsættelsen inden for visse faglige
områder, hvor der ikke har været en kollek-
tiv overenskomst, eller hvor denne overens-
komst ikke har indeholdt bestemmelse om
aflønning af lærlinge eller andre under oplæ-
ring, skal udvalget anbefale, at der i forbin-
delse med lovrevisionen fastsættes regler for
lønfastsættelsen svarende til lærlingelovens
bestemmelser. Herudover bør det sikres, at
der i samtlige faglige overenskomster mel-
lem arbejdsmarkedets parter fastsættes reg-
ler for aflønning af elever fra de erhvervs-
faglige grunduddannelser under praktikop-
holdet. I fag, hvor der ikke findes overens-
komster, bør der eventuelt nedsættes et til
lærlingelovens § 4 svarende lønnævn.

7.4. ATP.
Udover lønydelsen er elever under de er-
hvervsfaglige forsøgsuddannelser også om-
fattet af reglerne om arbejdsmarkedets til-
lægspension (ATP) under praktikophol-
dene. Medens lærlinge på lærekontrakt ud-
trykkelig er undtaget efter ATP-lovens § 4,
litra b), falder elever i øvrigt ind under lo-
vens almindelige betingelser, såfremt de er
fyldt 18 år. Derimod er eleverne ikke omfat-
tet af lovens regler under skoleopholdene,
hverken under basisuddannelsen eller på 2.
dels skoleophold. Udvalget skal anbefale, at
lærlinge ligeledes bliver omfattet af ATP-lo-
vens bestemmelser gennem ændring af den
nævnte bestemmelse.

7.5. Sygdom og andet fravær, graviditet
og fødsel.

Om sygdom og andet fravær samt graviditet
og fødsel er der i lærlingeloven fastsat sær-
lige regler. I lovens § 9 fastsættes, at lærlin-
gen har ret til løn under sygdom i i alt 3 må-
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neder. Læremesteren kan forlange lægeattest
som dokumentation. Hvis lærlingen i genta-
gelsestilfælde undlader at skaffe dokumenta-
tion for sygdom, er læremesteren berettiget
til at hæve lærekontrakten uden varsel. Så-
fremt lærlingen forsømmer mere end i alt 4
måneder i læretiden grundet sygdom, kan
begge parter forlange læretiden forlænget.

Såfremt en lærling bliver gravid, kan hver
af parterne efter læiiingelovens § 10 for-
lange læreforholdet afbrudt i indtil 3 måne-
der før og 1 måned efter fødslen, således at
læreforholdet forlænges tilsvarende.

Lærlingeloven sikrer med bestemmelserne
i § 9 lærlingene fuld løn under sygdom, dog
højst i 3 måneder. Læremesteren indtræder
dog i henhold til loven om dagpenge i løn-
modtagerens ret til dagpenge efter udløbet af
de 5 første uger. I tilfælde af at læreforhol-
det afbrydes i en periode omkring fødslen i
henhold til § 10, når en lærling bliver gra-
vid, udbetaler læremesteren derimod ingen
løn, men lærlingen har dog ret til dagpenge
efter de almindelige regler i loven om dag-
penge.

Der er ikke fastsat særlige regler om løn
under sygdom m. v. for eleverne under de
erhvervsfaglige forsøgsuddannelser. I mangel
af sådanne særlige bestemmelser gælder der-
for de almindelige regler om ydelser under
sygdom m. v. i henhold til loven om dag-
penge under sygdom og graviditet, for elever
under handels- og kontorområdet gælder dog
funktionærlovens regler. Udkastet til be-
kendtgørelse for de retlige forhold for ele-
verne under erhvervsfaglig forsøgsuddan-
nelse henviser således til disse regler.

Når man ser bort fra elever under han-
dels- og kontorområdet, der som nævnt føl-
ger funktionærlovens regler, er eleverne
efter dagpengeloven berettiget til dagpenge i
sygdomsperioden og i en periode af 14 ugers
varighed omkring en fødsel. Dagpengene
udgør efter de gældende regler 90 pct. af
den gennemsnitlige ugentlige normalindtægt.
Arbejdsgiveren er som hovedregel forpligtet
til at betale dagpenge i de første 5 uger af
perioden, herefter overgår forpligtelsen til
det offentlige. For udbetalingen af dagpenge
omkring fødsel gælder der særlige regler.
Eleverne under handels- og kontorområdet
får derimod som de øvrige ansatte på områ-
det fuld løn under sygdom. Omkring en fød-
sel har eleven efter disse regler ret til 5 må-

neders barselsorlov, men kun med Vi løn.
Arbejdsgiverne udbetaler lønnen til eleven,
men kan få refunderet en del af det udbe-
talte gennem dagpengeordningen.

Det er udvalgets opfattelse, at de gæl-
dende regler for arbejdsmarkedet som hel-
hed på sygelønsområdet er tilstrækkelige til
at dække de særlige krav, som hensynet til
de unge under uddannelse må stille. Udval-
get finder det derfor ikke nødvendigt, at der
fastsættes særregler på dette felt, som tilfæl-
det var i lærlingeloven. Man foreslår derfor,
at unge under erhvervsfaglig grunduddan-
nelse får samme rettigheder, som andre an-
satte på det pågældende beskæftigelsesom-
råde; dvs. at dagpengelovens regler gælder
for elever under erhvervsfaglig grunduddan-
nelse, bortset fra handels- og kontorområdet,
hvor funktionærlovens regler gælder.

I overensstemmelse hermed skal man end-
videre foreslå, at de særlige regler i lærlinge-
loven om lærlinges ret til løn under sygdom
ophæves. I stedet foreslår man de ovenfor
anførte regler anvendt også på lærlinge. For
lærlinge under handels- og kontorområdet,
der har kontrakt efter lærlingelovens § 1, og
som derfor falder uden for funktionærlovens
regler, skal man henstille, at der skaffes
hjemmel til også at behandle disse efter
funktionærlovens regler i sygdomstilfælde
samt i orlovsperioden omkring en fødsel.

Med hensyn til en eventuel forlængelse af
praktikopholdet på grund af fravær, der
skyldes sygdom, graviditet, fødsel m. v., har
der i forsøgsperioden dannet sig en vis prak-
sis, der er nedfældet i udkastet til retsbe-
kendtgørelse. Det foreslås heri, at forsøgs-
udvalget kan forlænge praktiktiden efter et
fravær på mere end 25 arbejdsdage inden
for et uddannelsesår. Inden for lærlingeud-
dannelsen kræves et længere fravær (over 4
måneder), før læretiden kan forlanges for-
længet.

Under hensyn til, at de erhvervsfaglige
grunduddannelser dels foregår på skole, dels
i praktikvirksomheder, mener udvalget, at
den anførte regel i udkastet til retsbekendt-
gørelse må opretholdes fremover.

Medens en af det faglige udvalg truffet af-
gørelse om forlængelse af læretiden efter
lærlingelovens regler kan indbringes for lær-
lingerådet, jfr. lærlingelovens § 9, stk. 4, er
det i det anførte udkast til retsbekendtgø-
relse for de erhvervsfaglige forsøgsuddannel-
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ser foreslået, at forsøgsudvalgets afgørelse
gøres endelig. Udvalget finder denne løsning
mest hensigtsmæssig og skal anbefale, at der
fremover tillægges erhvervsudd&nnelsesud-
valgene endelig kompetence vedrørende
dette spørgsmål. Da lærlingerådet foreslås
nedlagt, jfr. oven for i kapitel V, skal man
herudover foreslå, at kompetencen til at for-
længe læretiden for lærlinge ligeledes hen-
lægges til erhvervsuddannelsesudvalgene,
dog således at spørgsmålet kan indbringes
for erhvervsuddannelsesrådet, hvortil lær-
lingerådets beføjelser overføres.

7.6. Ferie, feriegodtgørelse.
Med hensyn til ferie gælder ferieloven for de
uddannelsessøgende såvel under lærlingeud-
dannelsen som under de erhvervsfaglige for-
søgsuddannelser, jfr. ferieloven af 30. juli
1971, hvorved lærlingelovens § 5 blev ophæ-
vet. Ferielovens almindelige princip går ud
på, at en lønmodtager optjener ret til 2 ferie-
dage for hver måneds beskæftigelse i et ka-
lenderår. For lærlinge, der har kontrakt efter
lærlingelovens § 1 gælder en særlig regel i
ferielovens § 7, der giver lærlingen ret til
fuld ferie i det første og andet ferieår efter,
at læreforholdet er begyndt. Har lærlingen
ikke optjent feriegodtgørelse til alle ferie-
dagene, skal arbejdsgiveren betale lærlingen
løn i den resterende periode.

For elever under erhvervsfaglig forsøgsud-
dannelse gælder - i mangel af særlige regler
- ferielovens almindelige bestemmelser,
dvs., at eleverne kun i det omfang, de har
været beskæftiget med lønnet arbejde i det
foregående år, har ret til ferie med ferie-
penge eller løn. Det har dog i forsøgsperio-
den i praksis været således i de fleste til-
fælde, at arbejdsgiverne har givet eleverne
fuld ferie også i det første ansættelsesår.

Spørgsmålet om anvendelse af ferielovens
almindelige regler på unge under erhvervs-
faglig grunduddannelse har været overvejet i
udvalget med henblik på en ligestilling med
det almindelige arbejdsmarked. Udvalget
finder, at det særligt for unge under uddan-
nelse er vigtigt at sikre, at alle unge har mu-
ligheder for hvert år at holde en arbejdsfri
periode svarende til fuld ferie efter ferielo-
vens regler. Man foreslår derfor, at de ud-
dannelsessøgende under de erhvervsfaglige

grunduddannelser og lærlingene ligestilles i
feriemæssig henseende, således at der også
gives de førstnævnte elever ret til fuld ferie
i henhold til ferieloven. Det foreslås derfor,
at ferieloven ændres, således at elever under
erhvervsfaglig grunduddannelse kan erhver-
ve ferieret på grundlag af skoleophold. De
økonomiske forhold for eleverne i ferieperio-
den vil være afhængig af, om der under sko-
leopholdene udbetales godtgørelse (som un-
der forsøgsperioden) eller uddannelsesstøtte,
henholdsvis ungdomsydelse. Der henvises
herom til kap. VIII.

7.7. Beskyttelsesforanstaltninger,
forsikring m. v.
Arbejderbeskyttelseslovgivningen.

I medfør af lovgivningen om arbejderbeskyt-
telse gælder der en række særlige begræns-
ninger i anvendelse af unge til erhvervsmæs-
sigt arbejde inden for industri- og håndværks-
virksomheder m. fl. samt inden for handels-
og kontorvirksomheder. Derimod indeholder
loven om arbejderbeskyttelse inden for land-
brug, gartneri og skovbrug ikke regler
herom. De gældende love forventes afløst af
en fælles lov om arbejdsmiljø*), der for-
uden at skabe overensstemmelse i dæknings-
graden mellem de tre områder også foreslår
en forenkling og en ajourføring af reglerne
om arbejderbeskyttelse, herunder af reglerne
om anvendelse af unge mennesker til er-
hvervsmæssigt arbejde.

Efter den almindelige arbejderbeskyttel-
seslov, der gælder for industri- og håndværk-
svirksomheder, men tilsvarende regler findes
i arbejderbeskyttelsesloven for handels- og
kontorvirksomheder, må der til erhvervs-
mæssigt arbejde, der ikke alene består i
egentlig budtjeneste, ikke anvendes børn,
der ikke er fyldt 14 år og lovligt udskrevet
af skolen. (Det ny lovforslag fastsætter al-
dersgrænsen til 15 år). Det påhviler efter
gældende lov arbejdsgiveren at forvisse sig
om den antagnes alder inden ansættelsen.
Ved antagelsen af en person under 18 år til
egentligt erhvervsmæssigt arbejde skal ar-
bejdsgiveren foranledige den antagne læ-
geundersøgt.

For unge under 18 år er der heruodver i
den gældende lov fastsat en række konkrete
begrænsninger, f. eks. for søn- og helligdags-

*) Loven vedtaget ved 3. behandling den 17. december 1975.
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arbejde, ligesom det fastslås generelt, at ar-
bejdstiden for disse unge ikke må overstige
den arbejdstid, som er fastsat for fagets
voksne arbejdere ved overenskomst. Ar-
bejdstiden må højst udgøre 10 timer pr. dag.
For unge over 18 år gælder de almindelige
bestemmelser i arbejderbeskyttelsesloven,
men ved overenskomst kan der fastsættes
særlige begrænsninger for disse unges er-
hvervsmæssige beskæftigelse. I forslaget til
lov om arbejdsmiljø findes tilsvarende regel,
men reglerne er foreslået forenklet.

For de erhvervsfaglige uddannelser har
der i forsøgsperioden ikke været fastsat spe-
cielle regler om arbejdstid m. v. for eleverne.
Man har i udkast til bekendtgørelse om de
retlige forhold på området foreslået en hen-
visning til de gældende lovregler, samt til de
i medfør af overenskomster fastsatte vilkår.
Udvalgene finder en sådan henvisning til-
strækkelig.

Lærlingeloven indeholder derimod en
række specielle bestemmelser om lærlinge-
nes arbejdsforhold. Således fastsættes det i §
1, stk. 2, at ingen kan indtræde i et lærefor-
hold forinden den pågældende er lovligt ud-
skrevet af skolen og er fyldt 14 år. Læreme-
steren må ikke anvende lærlingen til arbej-
der, der er skadelige for hans sundhed eller
ikke står i forhold til hans kræfter, jfr. § 8,
stk. 2. Den normale ugentlige arbejdstid må
for lærlinge ikke overstige den sædvanligt
gældende arbejdstid inden for vedkom-
mende fag, faglige område eller virksomhed,
jfr. § 14, stk. 1. Herudover fastsættes, at
skoletiden medregnes i arbejdstiden for lær-
linge, der går på dagskole, samt at lærlinge,
der går på aftenskole skal have medregnet
den fornødne frihed hertil, inden for en nor-
mal arbejdstid, jfr. §§ 14 og 18.

Bortset fra bestemmelserne om, at under-
visningstiden medregnes i arbejdstiden, er
de i lærlingeloven omtalte regler til beskyt-
telse af lærlingene dækket ind af de almin-
deligt gældende bestemmelser i arbejderbe-
skyttelseslovgivningen. Lærlingelovens reg-
ler gælder dog også for lærlinge, der er fyldt
18 år. Udvalget er af den opfattelse, at såvel
efg-elever som lærlinge i tilstrækkelig grad
er dækket ved de i den almindelige lovgiv-
ning fastsatte regler, og at der ikke er nogen
rimelig grund til at bevare bestemmelser, der
beskytter unge under uddannelse i større
grad end almindeligt ansatte på arbejdsmar-

kedet, når man herved tager det foreliggende
forslag til den ny lov om arbejdsmiljø i be-
tragtning. Udvalget skal derfor foreslå, at
man i forbindelse med lovrevisionen ophæ-
ver de regler, som er dækket af lovgivningen
i øvrigt for dermed at forenkle reglerne og
for at ligestille lærlinge og efg-elever.

7.8. Ulykkesforsikringsloven.
I henhold til ulykkesforsikringsloven er en-
hver, der driver virksomhed her i landet,
uanset om den er erhvervsmæssig eller ej,
eller som i sin tjeneste beskæftiger andre,
f.eks. som arbejdere, funktionærer, kontor-
og butikspersonale, medhjælp i huset m. m.
forpligtet til at tegne forsikring for de af
ham beskæftigede arbejdere i overensstem-
melse med bestemmelserne i loven, jfr. lo-
vens § 51. Enhver, der mod løn eller som
ulønnet medhjælper af arbejdsgiveren er an-
taget til stadig eller midlertidigt arbejde, er
forsikret efter loven, jfr. § 52.

Forsikringen dækker skader i medfør af
ulykke, som midlertidigt eller vedvarende
forringer den pågældendes erhvervsevne,
eller i tilfælde af, at ulykkestilfælde medfø-
rer dødsfald, tab af forsøger, jfr. § 1. Loven
giver adgang til følgende ydelser: invaliditet-
serstatning, erstatning til efterladte m. m.
Vedrørende udbetaling af dagpenge under
sygemelding som følge af ulykkestilfælde
gælder lov om dagpenge ved sygdom og fød-
sel af 7. juni 1972. Arbejdsgiveren har i til-
fælde af, at han har udbetalt løn til den syge-
meldte, ret til at indtræde i den sygemeldtes
krav på dagpenge efter udløbet af 5 ugers
perioden, jfr. nævnte lov.

Såvel lærlinge som elever under de er-
hvervsfaglige grunduddannelser (sidst-
nævnte dog kun i praktiktiden) er umiddel-
bart omfattet af reglerne i ulykkesforsik-
ringsloven og dækket af den heri fastsatte
lovpligtige forsikring. Ulykkesforsikringslo-
vens regler gælder dog ikke ulykker i forbin-
delse med efg-elevernes skoleophold, idet
skolerne ikke er pligtige at tegne ulykkesfor-
sikring for eleverne, medens lærlinge med
hjemmel i lærlingelovens § 13, stk. 7, og §
17, stk. 7, også under skoleophold er dækket
af læremesterens ulykkesforsikring. Skolerne
har dog mulighed for at tegne ulykkesforsik-
ring for eleverne, hvis man finder det hen-
sigtsmæssigt, for eksempel hvis der i under-
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visningen indgår maskiner eller redskaber,
der indebærer særlig fare for eleverne.

8. Afgørelse af tvistigheder.
Forsøgslovens § 14 bestemmer, at tvistighe-
der mellem den uddannelsessøgende og
praktikstedet kan indbringes for et nævn,
der nedsættes af undervisningsministeren.
De nærmere regler for nævnets sammensæt-
ning og opgaver m. v. fremgår af bestemmel-
sen. Nævnet består af en formand, der skal
opfylde betingelserne for at kunne udnævnes
til dommer, og 4 faste medlemmer, hvoraf 2
beskikkes efter indstilling fra Dansk Ar-
bejdsgiverforening, og 2 medlemmer beskik-
kes efter indstilling fra Landsorganisationen
i Danmark. Herudover tiltrædes nævnet for
hver sag af 2 medlemmer med sagligt kend-
skab til det pågældende erhvervsområde, ud-
peget af henholdsvis Dansk Arbejdsgiverfor-
ening og Landsorganisationen i Danmark.
Nævnet kan ophæve en praktikaftale, lige-
som den skadelidte part kan tilkendes erstat-
ning. Der har ikke i forsøgsperioden været
uoverensstemmelser, som nogen af parterne
har onsket indbragt for dette nævn.

1 modsætning til tvistighedsnævnet for de
erhvervsfaglige grunduddannelser, der er et
centralt organ for hele landet, er der med
hjemmel i lærlingelovens § 27 nedsat en lær-
lingevoldgiftsret i hver retskreds. Voldgifts-
retten består af retskredsens dommer som
formand samt 4 for hver enkelt: fag valgte
voldgiftsmænd, af hvilke hver af parterne
udpeger 2. Voldgiftsmændene skal være
myndige, og de skal være fagligt oplærte. De
nærmere regler om voldgiftsretternes opga-
ver, sammensætning, procedure samt sankti-
onsmidler fastsættes i lærlingelovens §§ 27
til 29. Voldgiftsretten kan ophæve en lære-
kontrakt, ligesom den kan tilkende den ska-
delidte part erstatning. Herudover kan vold-
giftsretten idømme en læremester bøde for
overtrædelse af visse bestemmelser i lærlin-
geloven.

Lærlingevoldgiftsretterne har i årenes løb
behandlet en del sager. I de senere år er der
imidlertid fremført en række kritiske syns-
punkter om voldgiftsretterne. Det fremhæ-
ves bl. a. under hensyn til det fåtal af sager,
der er inden for hver enkelt retskreds, at den
fastsatte procedure med 4 af parterne valgte
voldgiftsmænd samt stedets dommer som

formand virker unødvendigt tungt, at det
strider mod almindelige retsplejeregler, at
møderne i lærlingevoldgiftsretten er lukkede
retsmøder, samt at det forekommer mindre
naturligt, at rettens afgørelse ikke kan ankes
til højere instans. Endvidere henvises til, at
det i praksis ofte er umuligt at få uvildige
domsmænd, hvilket bl. a. medfører, at dom-
meren ikke får den vejledning som tilsigtes.
1 forbindelse med denne kritik har justitsmi-
nisteriet derfor henstillet til undervisnings-
ministeriet, at man tager spørgsmålet om en
revision af bestemmelserne om lærlingevold-
giftsretterne op til bedømmelse i forbindelse
med en revision af lærlingeloven.

På denne baggrund har udvalget taget
spørgsmålet om ændring af lærlinge vold-
giftsretterne op til bedømmelse, samtidig
med vurderingen af behovet for bevarelse af
tvistighedsnævnet for de erhvervsfaglige
grunduddannelser.

Uanset den kritik, der fra dommerside har
været rettet mod lærlingevoldgiftsretterne,
en kritik som har peget i retning af afskaf-
felse af disse voldgiftsretter og overførsel af
sagsområdet til de almindelige domstole, er
det udvalgets opfattelse, at der må lægges af-
gørende vægt på den sagkundskab, som
voldgiftsretterne får tilført gennem udpeg-
ning af repræsentanter for arbejdsmarkedets
parter som medlemmer af retten. Udvalget
mener derfor ikke, at de almindelige dom-
stole er et velegnet forum til afgørelse af de
særlige stridsspørgsmål, som en lærekon-
trakt eller en praktikaftale kan medføre.

Det er udvalgets opfattelse, at det forhold,
at lærlingevoldgiftsretternes møder har
været lukkede retsmøder, har haft betydning
for parternes muligheder for at forlige sa-
gerne. Hertil kommer, at lærlingene - under
hensyn til de oplysninger om personlige for-
hold, som ofte kommer frem under sagernes
forhandling for voldgiftsretterne - beskyttes
af reglen om lukkede møder. Udvalget har
derfor den opfattelse, at tvistighedsnævnets
retsmøder som hovedregel ligeledes bør være
lukkede. Under henvisning til reglerne om
arbejdsretten, hvorefter det er overladt til
retten at afgøre, hvem der foruden sagens
parter bør have adgang til retsmøderne, og
den praksis, der har dannet sig - det er
herom oplyst, at domsforhandlingerne som
hovedregel foregår i åbne møder, mens øv-
rige retsmøder er lukkede — skal man dog fo-
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reslå en tilsvarende bestemmelse fastsat for
tvistighedsnævnets virke.

Ligesom det i lærlingelovens § 27, stk. 4,
var fastsat, at voldgiftsretternes afgørelse var
endelig og med bindende virkning for par-
terne, er det i forsøgslovens § 14, stk. 5, fast-
sat, at tvistighedsnævnets afgørelser ikke
kan indbringes for domstolene. Udvalget fin-
der, at denne ordning bør opretholdes, idet
en hurtig endelig afgørelse af stridsspørgs-
målet under hensyn til forholdets karakter
må veje tungt. Man finder endvidere ikke, at
behovet for appel er særlig stort, når man
tager rettens sammensætning i betragtning.
Den faglige ekspertise og erfaring, som ret-
ten kommer i besiddelse af gennem de af de
faglige organisationer udpegede medlemmer
af retten, skulle garantere for en rigtig afgø-
relse i første instans.

Under hensyn til den forventede afvikling
af lærlingeuddannelserne henstiller udval-
get, at spørgsmålet om en sammenlægning af
lærlinge voldgiftsretterne og tvistighedsnæv-
net til ét organ tages op til overvejelse. De
spørgsmål, som efter lærlingeloven kan ind-
bringes for voldgiftsretten, jfr. lærlingelo-
vens §§ 27 og 28, er af samme art som de
spørgsmål, som parterne i en praktikaftale i
forbindelse med de erhvervsfaglige grundud-
dannelser kunne tænkes at indbringe for tvi-
stighedsnævnet. Dette gælder i særlig grad
spørgsmålet om misligholdelse af de forplig-
telser, som parterne har påtaget sig ved ind-
gåelse af henholdsvis lærekontrakt og prakti-
kaftale. Eventuelle sanktioner, som kunne
komme på tale, er ligeledes identiske, f. eks.
ophævelse af aftalen, erstatning m. v.

Ved sammenlægning sikrer man, at den
ønskede ekspertise på dette felt opnås, da
nævnet vil kunne få et tilstrækkeligt stort
antal sager om året. Det bemærkes, at de fo-
reslåede ændringer må ske i samarbejde med
justitsministeriet.

Udvalget skal med den begrundelse anbe-
fale, at lærlingvoldgiftsretterne nedlægges,
og at tvistighedsnævnet får kompetence til
også at pådømme spørgsmål i forbindelse
med lærlingeforhold. Udvalget foreslår, at
tvistighedsnævnet får samme sammensæt-
ning som i forsøgsperioden. Man skal i øv-
rigt anbefale, at der udpeges suppleanter for
de af arbejdsmarkedets parter udpegede
medlemmer af tvistighednævnet, således at
disse kan indtræde, såfremt et eller flere af

de faste medlemmer på grund af sygdom
eller anden årsag er forhindret i at give
møde.

Med hensyn til de udgifter, som er forbun-
det med tvistighedsnævnets virke, foreslås
det, at de faste udgifter afholdes af staten,
således som det også har været tilfældet for
lærlinge voldgiftsretternes vedkommende.
Dette gælder udgifter til lokaler, kontorhold
m. v. samt rejseudgifter for nævnets for-
mand, øvrige medlemmer samt personale.
Rejseudgifterne for parterne i en tvist fore-
slås betalt af parterne selv. Da rejseudgif-
terne imidlertid ikke bør kunne afholde
nogen elev fra at rejse en sag, bør der være
mulighed for, at eleven kan få sine rejseud-
gifter betalt af det offentlige. Sagens øvrige
omkostninger (sagsomkostningerne) afhol-
des efter tvistighedsnævnets afgørelse af den
part, der taber sagen.

9. Arbejdsløshedsforsikring.
Lærlinge med lærekontrakt efter lærlingelo-
vens § 1 er efter lov om arbejdsformidling
og arbejdsløshedsforsikring udelukket fra at
blive optaget som nydende medlem af en ar-
bejdsløshedskasse, jfr. § 41, stk. 4, uanset
om de pågældende opfylder de i lovens § 41
i øvrigt opstillede betingelser. Endvidere er
unge under nu 17 år ikke berettiget til opta-
gelse. Personer, der har gennemført en er-
hvervsmæssig uddannelse af mindst 18 må-
neders varighed, har ret til under de almin-
delige betingelser at blive nydende medlem
af en arbejdsløshedskasse, uanset der i øv-
rigt stilles krav om forudgående erhvervsar-
bejde af en vis varighed og en vis størrelse,
jfr. § 41, stk. 1, nr. 3. For lærlinge, som har
været afskåret fra at blive optaget i medfør
af § 41, stk 4 Jhjemles der dog adgang til at
opnå ret til dagpenge under visse betingelser
umiddelbart efter optagelsen i arbejdsløs-
hedskassen, jfr. § 54, medens andre medlem-
mer først opnår retten til understøttelse efter
6 måneders medlemskab, jfr. dog § 53, stk.
1. Retten til udbetaling begrænses dog i §
54, stk. 2, til 180 dage inden for det første
år efter læretidens afslutning. Mens lærlinge
som omtalt er afskåret fra at være nydende
medlem efter lovens § 41, stk. 4, er elever
under de erhvervsfaglige grunduddannelser i
det omfang, de opfylder de almindelige be-
tingelser for medlemskab efter lovens § 41,
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stk. 1, berettiget til at blive optaget i arbejds-
løshedskassen. Retten til dagpenge opnås
først efter udløbet af 6 måneder.

Denne forskel mellem lærlinge, der har
kontrakt efter lærlingelovens § 1, og uddan-
nelsessøgende under erhvervsfaglig grundud-
dannelse må ses på baggrund af uddannel-
sessystemets forskellige opbygning. Lærlin-
gen er gennem kontrakten sikret oplæring i
virksomheden i den fastsatte læretid med
mindre der opstår helt ekstraordinære for-
hold som læremesterens død eller konkurs
m. v. I forhold til de mange lærekontrakter
vil det dreje sig om et ganske ringe antal.
Hertil kommer, at læremesteren i tilfælde af
standsning af virksomheden er forpligtet til

at bestræbe sig på at skaffe lærlingen en ny
læremester. Elever under erhvervsfaglig
grunduddannelse, hvori der indgår praktik-
ophold, vil i højere grad være udsat for at
stå uden uddannelsessted på grund af den
trinvise opbygning af uddannelsen. Det er
derfor naturligt, også fordi eleverne under
de erhvervsfaglige uddannelser normalt vil
være over 17 år ved 2. dels start, at de om-
fattes af de almindelige regler for sikring
mod arbejdsløshed.

Som bilag 6 er optaget et nyt udkast til be-
kendtgørelse om de retlige forhold for ele-
verne under erhvervsfaglig grunduddan-
nelse.
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Kapitel Vil.
Finansieringen af uddannelserne.

1. Gældende lovgivning om finansiering
af erhvervsmæssige grunduddannelser på de
tekniske skoler og handelsskolerne.
Erhvervsmæssige grunduddannelser inden
for 10.-12. uddannelsesår er som hovedregel
alle vekseluddannelser, indeholdende både
undervisning på skole og ophold i praktik-
virksomheder. Medens der gælder forskel-
lige regler med hensyn til finansieringen af
den skolemæssige del af uddannelserne, af-
holdes de udgifter, som tilrettelæggelsen og
gennemførelsen af den praktiske del af ud-
dannelsen indebærer for virksomhederne,
alene af disse.

De tekniske skoler og handelsskolerne er i
dag organiseret som private, normalt selv-
ejende institutioner. Skoler, der af undervis-
ningsministeren er godkendt til at meddele
undervisning, der er henlagt til dette skole-
område, er berettiget til at oppebære drifts-
tilskud fra staten efter forskellige regler.
Disse skal kort omtales i det følgende.

1.1 Driftsudgifter.
Der ydes tilskud til skolernes driftsudgifter i
forbindelse med undervisningen efter føl-
gende regler:

1.1.1. Lærlingeuddannelser.
I medfør af lov nr. 191 af 4. juni 1964 om
godkendelse af og tilskud til handelsskoler
og tekniske skoler m. v. har staten indtil 1.
august 1975 dækket 52 og 65 pct. af de til-
skudsberettigede driftsudgifter ved lærlin-
geundervisningen på henholdsvis handels-
skoler og tekniske skoler. Kommunerne (nu
amtskommunerne), hvor lærlingene er hjem-
mehørende, dækkede 30 pct. af statstilskud-
det svarende til i alt 15,6 og 19,5 pct. af de
tilskudsberettigede driftsudgifter ved hen-

holdsvis handelsskoler og tekniske skoler.
De resterende 32,4 og 15,5 pct. blev dækket
af skolepenge, der betaltes af læremesteren.

Ved lov af 26. juni 1975 er reglerne imid-
lertid med virkning fra 1. august 1975 æn-
dret, således at driftstilskud til lærlingeun-
dervisning fra denne dato ydes fra staten
med 80 pct. og fra kommunerne med 20 pct.
af de med undervisningen forbundne udgif-
ter. De nye regler, hvorefter læremestrene
fritages for betaling, gælder dog kun lærlin-
gekontrakter indgået efter 1. april 1975.

1.1.2. Erhvervsfaglige forsøgs-
uddannelser.

I medfør af lov nr. 291 af 7. juni 1972 om
erhvervsfaglige forsøgsuddannelser afholdes
driftsudgifterne ved undervisning på skole
af staten.

1.1.3. Andre erhvervsmæssige grund-
uddannelser.

I medfør af den ovenfor omtalte lov fra
1964 fastsættes driftstilskuddet til anden un-
dervisning, der afsluttes med en statskontrol-
leret prøve eller eksamen (f. eks. handelsek-
samen og juniorteknikeruddannelserne), så-
ledes at de med undervisningen forbundne
udgifter dækkes fuldt ud af staten. Afsluttes
undervisningen ikke med en statskontrolle-
ret prøve eller eksamen, nedsættes statstil-
skuddet til 84 pct. af udgifterne.

1.2. Anlægsudgifter.
Staten dækker skolernes anlægsudgifter
efter følgende regler:

1.2.1. Lærlingeuddannelser.
Staten kan yde rente- og afdragsfrie lån til
opførelse, til- og ombygninger eller køb af
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bygninger med indtil 5/é af bygningernes op-
førelsesværdi eller købesum. Den resterende
sjettedel skal skolen selv tilvejebringe. End-
videre stiller staten inventar til rådighed for
skolerne. Til udstyr til undervisningen yder
staten et tilskud på 85 pct. af udgifterne.

1.2.2. Erhvervsfaglige forsøgs-
uddannelser.

Udgifter til opførelse, til- og ombygninger
eller køb af bygninger til brug ved gennem-
førelsen af forsøgsundervisningen afholdes
efter de regler, der gælder for den pågælden-
de skoleform. For tekniske skoler og handels-
skoler er dette de ovenfor under 1.2.1. om-
talte regler.

Udstyr og inventar til brug for undervis-
ningen stilles til rådighed af staten.

1.2.3. Andre erhvervsmæssige grund-
uddannelser.

Udgifterne til opførelse, til- og ombygninger
eller køb af bygninger afholdes efter samme
regler som gældende for lærlingeundervis-
ningen.

Udstyr og inventar til brug for undervis-
ningen stilles til rådighed af staten.

1.3. Udgifter i tilknytning til {skole-
undervisningen.

Staten yder et driftstilskud til skolehjem, der
drives af selvejende institutioner og er bolig
for elever fra lærlingeskolerne. Tilskuddet
ydes med forskellen mellem skolehjemmets
udgifter og indtægter (indtægterne udgør
lærlingenes betaling for opholdet). Udgifter
til opførelse, til- og ombygninger eller køb af
bygninger afholdes efter samme regler som
gældende for lærlingeundervisningen, me-
dens staten stiller udstyr og inventar til rå-
dighed for skolehjemmet.

1.4. Udgifterne i 1975-76.
Den samlede finansiering af driftsudgifterne
på de tekniske skoler og handelsskolerne
(incl. udgifter til driften af skolehjem og ele-
vernes befordring) i året 1975-76 fremgår
af oversigten side 75.

2. Forslag til fremtidig ordning.

2.1. Indledende bemærkninger.
I dette afsnit skal man gennemgå forskellige
former for finansiering af udgifterne i for-

bindelse med de erhvervsfaglige grundud-
dannelser, og det kan allerede her anføres, at
udvalget foreslår, at udgifternes finansiering
overtages af staten bortset fra udgifterne ved
opførelse, til- og ombygninger eller køb af
bygninger, hvor man foreslår de eksisterende
regler for tekniske skoler og handelsskoler
opretholdt. Forinden de forskellige former
for finansieringsmuligheder drøftes, skal man
imidlertid kort anføre nogle generelle be-
tragtninger om de grundlæggende erhvervs-
uddannelser og disses finansiering.

De seneste års udvikling har bl. a. under-
streget vigtigheden af, at de grundlæggende
erhvervsuddannelser tilrettelægges så fleksi-
belt, at det er muligt på kort sigt at foretage
sådanne revisioner og justeringer af uddan-
nelserne, at disse til stadighed er tilrettelagt i
overensstemmelse med erhvervslivets behov.
At imødekomme dette krav er ikke alene et
spørgsmål om at tilrettelægge en hensigts-
mæssig styring af uddannelserne, men inde-
bærer tillige konsekvenser for uddannelser-
nes finansiering, derved at der ikke gennem
den valgte finansieringsform må være ind-
bygget en mulig bremse på uddannelsesom-
rådets fleksibilitet i bred forstand.

Senere i dette kapitel vil spørgsmålet om
en eventuel amtskommunal finansiering af de
grundlæggende erhvervsuddannelser blive
drøftet. Det bør dog allerede her anføres, at
der netop gennem en amtskommunal finansi-
ering vil være risiko for, at den omtalte
bremse på fleksibiliteten kan opstå. Der er
flere årsager hertil. I første række kan man
pege på, at amtskommunerne kun i begræn-
set omfang har et arbejdsmarkedspolitisk an-
svar og som følge heraf vil foretage deres
budgettering og prioritering af udgifterne ud
fra andre hensyn. Dertil kommer yderligere,
at overgangen til tilskud efter objektive kri-
terier pr. 1. april 1975 (bloktilskud) kan in-
debære en skærpelse af dette synspunkt, da
det herefter overlades til amtskommunerne
selv at prioritere deres udgifter.

Udvalget finder grund til at understrege
betydningen af, at man ved fastlæggelsen af
regler for erhvervsuddannelsernes finansie-
ring er opmærksom på, at dette uddannelses-
område i særlig grad opfylder en række ar-
bejdsmarkedspolitiske hensyn, og at dette
kan få den konsekvens, at der må vælges fi-
nansieringsformer inden for dette område,
der i visse henseender kan afvige fra de prin-
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tipper, der anvendes inden for andre områ-
der i uddannelsessektoren. Under afvejel-
serne nedenfor af de forskellige finansie-
ringsformer vil flere af de ovenfor anførte
synspunkter blive uddybet.

2.2. Driftsudgifter.
1 de udvalgsarbejde, der lå til grund for for-
søgsloven af 1972, blev der lagt vægt på, at
der skete en normalisering af finansieringen
af skoleundervisningen inden for det er-
hvervsfaglige uddannelsesområde, hvorfor
man indstillede, at udgifterne alene blev
dækket af det offentlige. I henhold hertil be-
stemtes det i § 11, stk. 1, i forsøgsloven, at
»driftsudgifter ved undervisning på skole i
forbindelse med forsøgene afholdes af sta-
ten.« I bemærkningerne til lovforslaget an-
førtes imidlertid, at der med de foreslåede
regler om finansieringen af udgifterne i for-
bindelse med forsøgsuddannelserne intet var
foregrebet med hensyn til regler om finansie-
ring af uddannelserne på længere sigt, dvs.
når forsøgsperioden var afsluttet. Med ud-
gangspunkt heri har udvalget overvejet,
hvorledes man kunne tilrettelægge den mest
rimelige finansieringsform under hensynta-
gen til, at denne rent administrativt tillige
skal være så enkel som mulig. Udvalget har
i det følgende taget forskellige muligheder
op til overvejelse.

2.2.1. Skolepenge fra det enkelte
praktiksted.

Man kunne forestille sig, at det for lærlin-
geuddannelsen indtil 1. august 1975 gæl-
dende princip med hensyn til finansieringen
blev udstrakt til at gælde samtlige erhvervs-
faglige grududdannelser, eventuelt med
den forskel, at basisårets udgifter blev finan-
sieret af det offentlige uden bidrag fra prak-
tikstederne, da disse først inddrages i uddan-
nelsen under 2. del.

Flere forhold taler imidlertid imod en
sådan ordning. I første række kan man pege
på, at skolepenge som ovenfor anført er af-
skaffet inden for lærlingeuddannelserne, og
at der heller ikke inden for andre uddannel-
sesområder blandt uddannelserne inden for
10.-12. uddannelsesår betales skolepenge.
Skolepengene i forbindelse med lærlingeud-
dannelserne må i dag betragtes som et pro-
dukt af en længere historisk udvikling, hvor

lærlingeuddannelserne fra oprindeligt at
bygge på et helt privat forhold mellem me-
steren og lærlingen gradvist er blevet omfat-
tet af stadig mere indgribende offentlige reg-
ler, samtidig med at lærlingeskolerne fra at
være ejet af laug og andre faglige organisati-
oner er overgået til selvejende institutioner,
hvis uddannelser i betydeligt omfang finansi-
eres af det offentlige.

Et argument til støtte for skolepengenes
opretholdelse bygger på det synspunkt, at er-
hvervslivet ved at bidrage økonomisk til ud-
dannelserne herigennem sikrer sig indfly-
delse på disses udformning. Det er imidler-
tid karakteristisk for den kraftige udbygning
af erhvervsuddannelserne på de tekniske
skoler og handelsskolerne, der fandt sted i
1960'erne, at udbygningen dels fandt sted i
snævert samarbejde med erhvervslivets orga-
nisationer, dels at der ikke i forbindelse med
etableringen af nye uddannelser (som f. eks.
uddannelsen til teknisk assistent, laboran-
tuddannelserne), hvori der også indgår
praktikophold, blev fastsat regler om økono-
miske bidrag fra erhvervslivet. Som det til-
lige fremgår af det anførte om styringen af
erhvervsuddannelserne (kapitel V) forud-
sætter man, at erhvervslivet fortsat har en
betydelig indflydelse inden for erhvervsud-
dannelserne, men udvalget har ikke ment, at
dette nødvendigvis skulle sammenkædes
med økonomiske bidrag til den skolemæs-
sige del af uddannelsen. Udvalget finder så-
ledes, at de seneste års udvikling har vist, at
erhvervslivets medansvar for og indflydelse
på uddannelserne kan imødekommes uden
opretholdelse af skolepengeordninger eller
lignende.

2.2.2. Finansiering gennem fonds.
I debatten om erhvervsuddannelserne har
det synspunkt været fremført, at det ikke er
rimeligt, at udgifterne i forbindelse med lær-
lingeoplæringen påhviler den enkelte virk-
somhed, medens det er sektoren som helhed,
der får gavn af de færdiguddannede. I kon-
sekvens heraf har man foreslået, at uddan-
nelsesudgifterne blev dækket af fonds, der
blev opbygget gennem afgifter, der opkræve-
des hos samtlige virksomheder inden for
branchen. Disse afgifter kunne f. eks. fast-
sættes til et bestemt beløb pr. ansat eller pr.
udført arbejdstime eller som en procentandel
af produktionsværdien eller lønsummen.
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Herved ville samtlige virksomheder i sekto-
ren komme til at bidrage økonomisk til ud-
dannelsesudgifterne, samtidig med at fonden
efter nærmere regler refunderede dokumen-
terede uddannelsesudgifter hos den enkelte
virksomhed.

Dette argument har også været anvendt
specielt for skolepengene, idet man har fore-
slået, at disse skulle betales af sådanne
fonds. Udvalget har drøftet denne finansie-
ringsform, men kan ikke anbefale dens gen-
nemførelse, bl. a. fordi en sådan finansie-
ringsform ikke finder anvendelse ved andre
uddannelser her i landet.

2.2.3. Amtskommunal finansiering.
i det udvalgsarbejde, der lå til grund for for-
søgsloven af 1972 var der enighed om, at det
offentlige skulle dække udgifterne i forbin-
delse med skoleundervisningen, men der var
imidlertid ikke enighed om, hvorvidt staten
skulle betale samtlige udgifter, eller om disse
skulle fordeles mellem stat og kommuner/
amtskommuner.

Udvalgets flertal foreslog, at man an-
vendte den daværende fordelingsnorm for
offentlige gymnasieskoler og kursus til HF -
afløst pr. 1. april 1975 af reglerne om blok-
tilskud - hvorefter staten afholdt 60 pct. af
alle driftsudgifter og amtskommunerne 40
pct. af disse beregnet pr. elev hjemmehø-
rende i amtskommunen. Et mindretal fore-
slog, at det alene burde være staten, der af-
holdt udgifterne. Undervisningsministeriet
kunne ikke tiltræde flertallets forslag og
fulgte i lovforslaget i stedet mindretallets
forslag om fuld statsdækning, hvilket senere
blev stadfæstet i lovens §11, stk. 1.

Problemstillingen omkring amtskommu-
nernes eventuelle medvirken ved finansierin-
gen af de erhvervsfaglige grunduddannelser
har imidlertid fået fornyet aktualitet i for-
bindelse med overvejelserne om statsgymna-
siernes overgang til amtskommunalt regie.
Et udvalg nedsat af undervisningsministeriet
har således i september 1974 indstillet, at
samtlige statsgymnasier med enkelte undta-
gelser overtages af amtskommunerne fra 1.
april 1975, idet det pædagogiske tilsyn dog
fortsat skal udøves af undervisningsministe-
riet efter samme retningslinier som ved de
hidtidige amtskommunale gymnasier.

Spørgsmålet om statsgymnasiernes eventu-
elle overgang til amtskommunalt regie må

ses i sammenhæng med indførelsen af reg-
lerne om bloktilskud, hvorefter kommuner
og amtskommuner selv skal afholde udgif-
terne til en række institutioner m. v. på
grundlag af statstilskud efter objektive krite-
rier, hvor udgifterne tidligere var blevet re-
funderet af staten efter nærmere fastsatte
fordelingsnormer. Ved overgangen til blok-
tilskud har man inden for undervisningsmi-
nisteriets område tilsluttet sig princippet i
kommunalreformen, hvorefter al undervis-
ning på folkeskoleniveau administrativt og
økonomisk henlægges til kommunerne, me-
dens amtskommunerne overtager undervis-
ningen på det gymnasiale niveau.

Det har af og til i debatten om de er-
hvervsfaglige grunduddannelser været frem-
ført, at også de tekniske skoler og handels-
skolerne burde overgå til amtskommunalt
regie, og det må påregnes, at dette argument
påny vil blive anført, såfremt der gennemfø-
res en overførsel af statsgymnasierne. Fra
flere sider er der blevet påpeget på nødven-
digheden af, at samtlige uddannelser inden
for 10.-12. uddannelsesår omfattes af en
fælles planlægning og styring med henblik
på, at der derigennem kan opnås en større
grad af samordning af uddannelserne, og her
vil forhold som bl. a. forskellige offentlige
tilhørsforhold kunne udøve en bremsende
virkning på samordningsbestræbelserne. Der
kan derfor blive fremført det argument, at
såfremt de tekniske skoler og handelssko-
lerne også blev overflyttet til amtskommu-
nalt regie, ville disse vanskeligheder - der
overvejende er af administrativ og styrings-
mæssig karakter - bortfalde, hvorefter det
skulle være muligt at opbygge et mere fleksi-
belt og indbyrdes sammenhængende uddan-
nelsessystem inden for 10.-12. uddannel-
sesår.

Udvalget deler ikke denne opfattelse.
Tværtimod skal man advare mod, at der
søges gennemført en sådan overførsel af de
tekniske skoler og handelsskolerne, uanset
om statsgymnasierne overgår til amtskom-
munalt regie. I det følgende skal man be-
grunde, hvorfor man finder, at erhvervssko-
lerne og de erhvervsfaglige grunduddannel-
ser bør styres fra et centralt og ikke decen-
tralt niveau.

Inden for de erhvervsfaglige grunduddan-
nelser findes der talrige uddannelsesretnin-
ger, hvis elevgrundlag er så beskedent, at
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den skolemæssige del af uddannelsen kun vil
kunne placeres ganske få steder i landet -
for nogle områder formentlig kun et enkelt
sted. Undervisningens geografiske placering
må følgelig finde sted på grundlag af en
landsdækkende planlægning, hvilket i øvrigt
også gælder for de større fagområder. En så-
dan landsdækkende plan vil naturligvis kun-
ne udarbejdes, uanset om erhvervsskolerne
henhører under amtskommunerne eller ej,
men man frygter, at amtskommunale ønsker
med hensyn til at indpasse uddannelsernes/
skolernes udbygning i de økonomiske og fysi-
ske langtidsplaner vil kunne gribe forstyrren-
de ind i en mere samlet planlægning, således
at det endelige resultat dels kan blive en
dyrere løsning, dels ligefrem komme til at gå
ud over de rent uddannelsesmæssige hensyn.

Dertil kommer yderligere, at en amtskom-
munal overtagelse af erhvervsskolerne bl. a.
vil medføre, at der må opbygges en refusi-
onsordning mellem amtskommunerne, idet
samtlige amtskommuner må påregne både at
modtage elever fra og afgive elever til andre
amtskommuner. Erfaringsmæssigt har refusi-
onsordninger mellem kommunerne en tilbø-
jelighed til at blive forholdsvis komplicerede
og dermed administrationskrævende. Også
af denne grund må udvalget tage afstand fra
eventuelle tanker om en flytning af erhvervs-
skolerne.

Endvidere bør det anføres, at en betydelig
del af de i dag eksisterende erhvervsuddan-
nelser i de sidste 10 rs tid mere eller mindre
har befundet sig i en tilstand præget af sta-
dige revisioner bl. a. som følge af den ha-
stige teknologiske udvikling og ændringerne
i virksomhedernes vilkår. Der er ikke noget,
der tyder på, at fremtidens erhvervsuddan-
nelser skulle få en mere statisk karakter, og
det må snarere påregnes, at kontinuerlige
ajourføringer bliver den normale situation
inden for området. Uddannelsesrevisioner,
herunder fysiske og økonomiske udbygnings-
planer for de ændrede uddannelser, må også
i fremtiden forudsættes at finde sted på
landsplan, hvilket yderligere taler mod at
placere erhvervsskolerne under amtskommu-
nerne.

Planlægning og styring af erhvervsuddan-
nelserne er således et typisk eksempel på en
opgave, der bedst kan foregå på centralt
hold, det vil sige af staten i samarbejde med
de involverede organisationer.

Under de nugældende regler for finansie-
ring af lærlingeundervisningen bidrager
amtskommunerne økonomisk til driften af
detekniske skoler og handelsskolerne, uden
at dette har medført problemer med hensyn
til ønsker om amtskommunal indflydelse på
uddannelsernes planlægning og styring. Så-
fremt denne ordning ønskes opretholdt fra
politisk hold, har man fra udvalgets side
ingen indvendinger herimod. Man stiller sig
imidlertid tvivlende over for, at den nuvæ-
rende udgiftsfordelingsnorm mellem staten
og amtskommunerne vil kunne opretholdes
på længere sigt efter indførelsen af reglerne
om bloktilskud. Såfremt amtskommunale bi-
drag til skolernes drift i stedet vil blive led-
saget af krav om amtskommunal indflydelse
på planlægningen og styringen af uddannel-
serne, vil de ovenfor beskrevne problemer i
forbindelse med en landsplanlæging af ud-
dannelserne opstå på tilsvarende måde,
hvortil i alle tilfælde kommer risikoen for, at
refusionsordningen mellem amtskommu-
nerne medfører opbygningen af et bekoste-
ligt administrationsapparat.

2.2.4. Statsfinansiering.
På grundlag af ovenstående argumentation
foreslår udvalget, at skolernes driftsudgifter
alene afholdes af staten.

Det skal dog understreges, at man ikke
hermed vender sig mod et samarbejde med
amtskommunerne inden for erhvervsskoler-
nes område. Tværtimod finder man det øn-
skeligt, at der inden for de rammer, som af-
stikkes af den overordnede og landsdæk-
kende planlægning, etableres et samarbejde
på regionalt plan, således at udbygningen af
erhvervsskolerne så vidt muligt kan finde
sted i sammenhæng med den amtskommu-
nale udbygningsplan for f. eks. gymnasiesko-
lerne.

2.3. Anlægsudgifterne.

2.3.1. Opførelse og køb af bygninger m.v.
I henhold til de seneste års praksis med hen-
syn til finansieringen af opførelse og køb af
bygninger til tekniske skoler og handelssko-
ler samt større til- og ombygninger er halvde-
len af de samlede udgifter dækket af et stats-
ligt rente- og afdragsfrit lån, en trediedel
dækket gennem optagelse af realkreditlån på
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almindelige vilkår, medens skolen selv har
skullet tilvejebringe den resterende del (1/6)
af udgifterne. I de fleste tilfælde har kom-
munen tilvejebragt denne sidste andel af ud-
gifterne, hvilket hyppigt har fundet sted
ved, at kommunen har stillet grunden til ny-
byggeriet til rådighed for skolen.

Det er hverken anført i loven af 1964 om
godkendelse af og tilskud til erhvervssko-
lerne eller i bemærkningerne til loven, at
kommunen er forpligtet til at tilvejebringe
1/6 af udgifterne. I praksis er kommmunen
dog altid trådt til, hvis skolen ikke selv har
været i besiddelse af de fornødne midler,
idet kommunen - uanset at en del af ele-
verne kan være tilrejsende elever fra andre
kommuner - normalt vil være interesseret i,
at der er placeret en erhvervsskole inden for
dens grænser.

Udvalget har overvejet, om reglen om op-
tagelse af realkreditlån til dækning af 1/z af
udgifterne bør opretholdes inden for et
fremtidigt uddannelsessystem, idet man al-
ternativt kunne tænke sig, at staten ydede
5/Ö af beløbet som et rente- og afdragsfrit
lån, medens den resterende J/6 fortsat blev
tilvejebragt af skolen/kommunen. Denne fi-
nansieringsform vil indebære den fordel, at
skolernes driftsudgifter herved ikke belastes
med renter og afdrag på realkreditlån, for-
uden at udsving i renteniveauet ikke længere
vil påvirke driftsudgifterne. I tilgift hertil vil
forslaget indebære, at man undgår den be-
lastning af det almindelige lånemarked som
skolernes låntagning indebærer. På den
anden side vil forslaget betyde, at statens ud-
gifter til nybyggeri inden for denne uddan-
nelsessektor forøges med omkring 65 pct.,
hvilket kan befrygtes at få negative konse-
kvenser for omfanget af byggeri, der kan
igangsættes årligt. På denne baggrund kan
udvalget ikke anbefale en sådan ændring af
finansieringsreglerne, og da man som nævnt
finder de nuværende regler rimelige, skal
man foreslå, at disse bibeholdes inden for et
fremtidigt uddannelsessystem.

I det omfang andre skoleformer inddrages
som skoler, der skal meddele undervisning i
henhold til en kommende lov om erhvervs-
faglige grunduddannelser, foreslår man, at
udgifterne til opførelse m. v. af bygninger
tilsvarende finansieres efter samme forde-
lingsnormer.

2.3.2. Inventar.
I dag stiller staten inventar til rådighed for
erhvervsskolerne til alle former for godkendt
undervisning.

Udvalget finder dette rimeligt og foreslår,
at dette også kommer til at gælde for et kom-
mende uddannelsessystem.

2.3.3. Udstyr.
Bortset fra lærlingeuddannelserne stiller sta-
ten i dag udstyr til rådighed for skolerne til
brug for undervisningen.

Udvalget skal anbefale, at staten i et kom-
mende uddannelsessystem stiller udstyr til
rådighed til brug for undervisningen inden
for de erhvervsfaglige grunduddannelser,
samt at staten tillige i overgangsperioden
stiller udstyr til rådighed for lærlingeunder-
visningen.

3. Afsluttende bemærkninger.
Det fremgår af det foregående, at det er ud-
valgets opfattelse, at udgifterne i forbindelse
med den skolemæssige del af de erhvervsfag-
lige grunduddannelser bør finansieres af sta-
ten - bortset fra finansieringen af opførelse
af bygninger m. v., hvor man finder det ri-
meligt, at andre finansieringskilder anvendes
ved siden af rente- og afdragsfrie statslån.

3.1. Når staten således dækker samtlige
driftsudgifter i forbindelse med den god-
kendte undervisning på skolerne, kunne
man rejse spørgsmålet, om det ville være
hensigtsmæssigt, at skolerne overgik fra
deres nuværende status som selvejende insti-
tutioner og blev statsinstitutioner. Til støtte
herfor kunne det bl. a. anføres, at overgan-
gen ville indebære administrative forenklin-
ger med hensyn til den økonomiskestyring
og ressourcefordeling, uddannelsernes skole-
mæssige placering og lignende.

I dag ledes erhvervssskolerne af en besty-
relse, hvis sammensætning er fastsat i sko-
lens vedtægter, der skal godkendes af under-
visningsministeriet som betingelse for, at
skolen kan opnå driftstilskud fra staten. Be-
styrelsen vil typisk være sammensat af re-
præsentanter for de lokale arbejdsgiver- og
arbejdstagerorganisationer samt en eller
flere repræsentanter for kommunen. Den
daglige ledelse forestås af en forstander, for
enkelte store skoler af en direktør, der an-
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sættes af bestyrelsen. En række forhold, som
bestyrelserne ikke har haft videre indfly-
delse på, har imidlertid bevirket, at deres
muligheder for reelt at lede skolerne er ble-
vet begrænsede gennem de seneste år.

Set med bestyrelsernes øjne har udbygnin-
gen af de administrative forskrifter for sko-
lens virke, der fastsættes af undervisnings-
ministeriet, automatisk beskåret deres hand-
lefrihed, hvortil kommer, at den avancerede
teknik, der f. eks. anvendes med hensyn til
uddannelsesplanlægningen på den enkelte
skole i mange henseender har gjort det van-
skeligt for bestyrelsen at opretholde et over-
blik over skolens talrige funktioner. Som
følge heraf er der helt naturligt på talrige
skoler sket en gradvis forskydning i beslut-
ningsprocessen fra bestyrelsen til forstande-
ren, hvorved bestyrelsens rolle reduceres til
en efterfølgende accept af forstanderens di-
spositioner.

Specielt for de tekniske skoler gør der sig
yderligere det forhold gældende, at bestyrel-
sens sammensætning ikke altid afspejler de
uddannelser, der er placeret på skolen. Op-
rettelse af nye uddannelsesretninger og geo-
grafiske omflytninger inden for lærlingeud-
dannelserne kan således medføre, at store
fagområder, hvis uddannelse i dag er henlagt
til skolen, ikke er repræsenteret i bestyrel-
sen, hvis sammensætning i sin tid blev fast-
lagt ud fra skolens daværende uddannelses-
tilbud. De her beskrevne forhold gør sig dog
gældende i stærkt vekslende omfang, idet
der i dag både er skoler, hvor bestyrelsen ak-
tivt deltager i skolens arbejde, og skoler,
hvor bestyrelsens indsats og betydning er re-
duceret til et organ, der alene får sager fore-
lagt til efterretning.

Udvalget har overvejet disse forhold og
kan i hovedsagen erklære sig enig i en del af
den kritik, der kan rejses mod skolernes nu-
værende ledelsesform. Dog finder man, at
der er forhold, der taler til fordel for den ek-
sisterende struktur.

3.2. Man skal her især pege på den er-
hvervsmæssige indflydelse på skolens virke,
som den nuværende struktur åbner op for.
Naturligvis vil en statsinstitution også kunne
opbygge kanaler, der sikrer en kontakt med
erhvervslivet, men denne kontakt bliver for-
mentlig mere nær, når det er erhvervslivet
selv, der har ansvaret for skolens virke. Det

er af afgørende betydning, at der på skolerne
opbygges et realistisk erhvervsnært miljø, og
udvalget finder, at dette bedst kan realiseres,
når erhvervslivet gennem dets egne organisa-
tioner inddrages i ledelsen af skolen. Gene-
relt er man således af den opfattelse, at en
erhvervsskole opnår den bedst mulige op-
bakning af det lokale erhvervsliv under den
nuværende struktur.

Spørgsmålet om skolernes organisatoriske
struktur må også ses i sammenhæng med
reglerne for finansiering af disses udgifter. I
den henseende må en kombination af amts-
kommunal finansiering og selvejende institu-
tioner anses for mindre heldig end kombina-
tionen af statsfinansiering og selvejende in-
stitutioner. Da udvalget tidligere har anbefa-
let en statsfinansiering af udgifterne, skal
man her blot pege på, at denne finansierings-
form på udmærket vis kan kombineres med
selvejende institutioner.

En reorganisering af skolernes bestyrelse
kunne foregå på den måde, at man sikrede
repræsentanter for det lokale arbejdsmarked
(ligeligt fordelt mellem arbejdsgiver- og ar-
bej dstagerrepræsentanter), arbej dsmarkeds-
nævnene o. a. sæde i disse i stedet for den
repræsentation, der finder sted i dag. I til-
knytning hertil kunne man tænke sig, at der
for hvert uddannelsesområde, der er henlagt
til skolen etableres et rådgivende fagligt
organ - for eksempel i en revideret form for
de fagkomiteer, der eksisterer inden for fle-
re fag - således at der både gennem skolens
ledelse og gennem undervisningen inden for
de enkelte uddannelser etableres en nær kon-
takt med det lokale arbejdsmarked. Det er
udvalgets opfattelse, at skolerne gennem en
sådan reorganisering i langt højere grad vil
kunne opfylde deres opgave som skoler for
erhvervsuddannelserne. Denne reorganise-
ring vil kunne finde sted, uden at skolernes
status som selvejende institutioner ophæves.

Man skal her henlede opmærksomheden
på den udvikling, der er foregået inden for
de seneste år med hensyn til at lade de an-
satte få medbestemmelsesret, hvilket bl. a.
har fundet sted ved at de ansatte repræsente-
res i de besluttende organer. En overførsel af
disse tanker til skoleverdenen vil for de tek-
niske skoler og handelsskolerne betyde, at
lærerne og eventuelt også eleverne må re-
præsenteres i skolernes bestyrelser. Såfremt
der gennemføres ændringer af skolernes ved-



tægter, bør man være opmærksom på dette
forhold, idet udvalget skal henstille, at også
de ansatte på erhvervsskolerne på denne
måde får mulighed for at blive inddraget i
beslutningsprocessen.

Man kan således ikke anbefale, at skoler-
nes status som selvejende institutioner ophæ-
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ves, og at de overgår til at blive statsinstituti-
oner. Det kan her tilføjes, at der inden for
andre uddannelsesområder findes undervis-
ningsinstitutioner, der tilsvarende er organi-
seret som selvejende institutioner, uanset at
staten dækker samtlige udgifter (f. eks. tek-
nika, handelshøjskolerne m. fl.).
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Kapitel VIII.
De økonomiske forhold for eleverne.

1. Gældende ordning.
1.1. Efter lærlingelovens § 4, stk. 2, skal

læremesteren under læretiden betale lærlin-
gen løn, som enten fastsættes i henhold til
overenskomst mellem fagets arbejdsgiver- og
arbejdstagerorganisationer eller af særlige
nævn nedsat af de pågældende faglige orga-
nisationer. Lonnen skal betales i hele kon-
traktperioden, altså ikke blot når lærlingen
arbejder i virksomheden, men også når lær-
lingen går på skole.

1.2. Denne ordning, hvorefter læremeste-
ren betaler lærlingen løn for hele uddannel-
sesperioden, har ikke umiddelbart kunnet
overføres til den erhvervsfaglige forsøgsud-
dannelse, alene af den grund, at efg-eleven
ikke som lærlingen indgår kontrakt med en
læremester ved uddannelsens påbegyndelse,
men først indgår praktikaftale ved afslutnin-
gen af basisåret. Der måtte derfor i alle til-
fælde i basisåret ydes en eller anden form
for offentlig støtte til de uddannelsessø-
gende. Under udvalgsbehandlingen og lovar-
bejdet i forbindelse med forsøgsloven blev
det diskuteret, om det var tilstrækkeligt at
betale den normale uddannelsesstøtte, eller
om der skulle etableres en anden støtteord-
ning. Udvalgets flertal gik ind for anven-
delse af reglerne i Statens Uddannelsesstøtte,
dog med lempeligere trangskriterier, medens
et mindretal ikke mente, at denne støtteord-
ning sikrede eleverne inden for forsøgsun-
dervisningen en økonomisk ligestilling med
dem, der valgte den almindelige lærlingeud-
dannelse. Da ingen efter mindretallets opfat-
telse måtte hindres i at deltage i forsøgsud-
dannelserne på grund af hjemmets økonomi,
foreslog mindretallet derfor, at der over de

årlige finanslove blev ydet en særlig støtte til
de uddannelsessøgende under skoleperio-
derne, fastsat under hensyntagen til de øko-
nomiske vilkår for lærlinge på tilsvarende
uddannelsestrin i de pågældende erhvervs-
områder.

Ved udarbejdelsen af forslaget til forsøgs-
loven tilsluttede undervisningsministeren sig
mindretallets udtalelse, idet der lagdes vægt
på, at de økonomiske vilkår i en forsøgsperi-
ode i hvert fald ikke måtte være ringere end
lærlingenes. I bemærkningerne til lovforsla-
get er det dog fremhævet, at den særlige støt-
teordning tidsmæssigt måtte begrænses til at
gælde forsøgsperioden, således at statens
støtte til unge under erhvervsfaglig uddan-
nelse efter forsøgsperiodens udløb måtte ske
via Statens Uddannelsesstøtte efter samme
ordning som er gældende for andre unge
under uddannelse. I konsekvens heraf inde-
holdt lovforslaget forslag om under forsøgs-
perioden at etablere en særlig godtgørelses-
ordning, der har fundet udtryk i forsøgslo-
vens § 12, hvorefter der af staten under sko-
leundervisningen ydes de uddannelsessø-
gende en godtgørelse, der beregnes under
hensyn til den løn, lærlinge inden for det på-
gældende hovederhvervsområde på tilsva-
rende uddannelsestrin opnår. Godtgørelsen
ydes efter regler, der fastsættes af undervis-
ningsministeren. Af bemærkningerne til lo-
ven fremgår det, at praktikvirksomhederne
skal betale eleverne løn i praktikperioderne,
en løn der svarer til den i overenskomsterne
eller andre kollektive aftaler fastsatte løn.

Herudover har efg-elever på samme vilkår
som lærlinge adgang til at oppebære uddan-
nelsesstøtte, hvis de opfylder trangskriteri-
erne herfor.
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Medens der ved denne ordning er til-
stræbt en ligestilling i økonomisk henseende
mellem efg-elever på den ene side og lær-
linge på den anden side, medførte den i for-
søgslovens § 12 angivne beregningsmåde, at
de eksisterende forskelle i lønnen for lær-
linge inden for de forskellige fag forplantede
sig til efg-eleverne, der fik tilsvarende for-
skelle i godtgørelsen inden for de enkelte ho-
vederhvervsområder. Økonomiske hensyn
kan derfor fortsat spille ind for den, der ved
indgangen til en erhvervsfaglig forsøgsud-
dannelse skal vælge hovedområde.

Medens den særlige godtgørelsesordning
således er begrundet i hensynet til en retfær-
dig bedømmelse af en række uddannelses-
forsøg over en kortere årrække, bliver
spørgsmålet derfor, hvilke regler for elever-
nes økonomiske vilkår der bør gælde ved
den fortsatte udbygning af de erhvervsfag-
lige grunduddannelser.

2. Forslag til fremtidig ordning.
2.1. Som det fremgår af de forudgående

kapitler, er det udvalgets opfattelse, at de er-
hvervsfaglige grunduddannelser over en kor-
tere årrække helt skal erstatte lærlinge-
uddannelserne, og at de erhvervsfaglige
grunduddannelser herudover skal kunne til-
trække de elever, der for tiden går direkte
fra skolen til erhvervslivet uden særlig ud-
dannelse. Desuden tænker man sig ved den
kommende lov at udforme uddannelsessyste-
met på en sådan måde, at der under de er-
hvervsfaglige grunduddannelser kan inddra-
ges en række andre erhvervsudddannelser.
For at denne hensigt kan opfyldes, har man
foran i kapitel V foreslået en styringsmeka-
nisme med et fælles erhvervvsuddannelses-
råd for bl. a. den erhvervsfaglige grundud-
dannelse og lærlingeuddannelsen, og det
skulle herved være muligt helt nøje at fast-
lægge, i hvilken takt de erhvervsfaglige
grunduddannelser skal udbygges, og i hvil-
ken takt lærlingeuddannelserne tilsvarende
skal aftrappes.

2.2. Når man således på centralt hold kan
afpasse de to uddannelser efter hinanden,
består der ikke ganske det samme behov for
økonomisk ligestilling mellem de hidtidige
lærlingeuddannelser og de nye erhvervsud-
dannelser.

Snarere bør man tilstræbe en ligestilling
mellem f. eks. de boglige uddannelser og er-
hvervsuddannelserne, idet det blot må være
afgørende, at ingen uddannelsessøgende af
økonomiske grunde afholdes fra at gå i gang
med den uddannelse, der har interesse for
den pågældende, det være sig en boglig eller
en erhvervsfaglig uddannelse.

2.3. Disse synspunkter kan pege hen imod,
at den økonomiske støtte til eleverne under
erhvervsuddannelserne fremover — i hvert
fald under skoleundervisningen - bør ske
gennem de støtteformer, der er gældende for
alle andre uddannelsessøgende, såvel under
uddannelserne for de 16-19 årige som under
de videregående uddannelser. Det drejer sig
for de 16-17 årige om ungdomsydelse i hen-
hold til lov af 26. juni 1975 om børnetilskud
m. v., der omfatter en statsydelse til de unge
på 16 og 17 år på maksimalt 7.000 kr. årligt
pr. barn under forudsætning af, at forældre-
nes (husstandens) indkomst ikke overstiger
70.000 kr. årligt. Ydelsen, hvis størrelse del-
vis beror på kommunens skøn, aftrappes,
hvis barnets egen indtægt overstiger 4.000
kr. årligt, og bortfalder normalt, hvis ind-
tægten overstiger 15.000 kr. årligt. For de
elever, der er fyldt 18 år, bliver der tale om
uddannelsesstøtte i henhold til lov af 9. april
1975 om Statens Uddannelsesstøtte, hvoref-
ter der dels kan ydes stipendier, afhængig af
elevens økonomiske forhold, dels garanti for
studielån i banker og sparekasser. Anven-
delse af disse støtteordninger vil kunne med-
føre ligestilling med et meget stort spektrum
af uddannelsessøgende.

2.4. Dette synspunkt, at den økonomiske
støtte til eleverne inden for den erhvervsfag-
lige grunduddannelse skal ydes som ung-
domsydelse og uddannelsesstøtte, må dog
tages med visse forbehold.

2.4.1. For det første er der kun tale om
støtten under skoleopholdet i basisåret og
under skoleopholdene i 2. del, idet det fort-
sat synes hensigtsmæssigt, at praktikvirk-
somhederne under praktikopholdene yder
eleverne løn, på samme måde som det tradi-
tionelt er gjort for lærlinge. En sådan ord-
ning kan ganske vist medføre visse skævhe-
der i elevernes indtægtsforhold, alt efter
hvor stor en del af 2. dels-uddannelsen der
foregår på skole og hvor stor en del i prak-
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tikvirksomhed. De ovenfor anførte regler
om ungdomsydelse vil dog i et vist omfang
virke udjævnende herpå, specielt da nedsæt-
telsen i ydelsen efter elevens egne indtægts-
forhold sker efter et skøn på basis af de kon-
krete indtægtsforhold.

2.4.2. For det andet kan det blive nødven-
digt for at tiltrække de elever, der ellers ville
gå direkte fra skolen over i erhvervslivet
uden særlig uddannelse, at skabe mulighed
for i særlige tilfælde at kunne yde støtte ud
over, hvad der kan opnås gennem ungdoms-
ydelse, uddannelsesstøtte og løn i praktikpe-
rioden. Man kunne bl. a. tænke sig en lempe-
lig administration af reduktionsbestemmelsen
i lov om ungdomsydelse ved overskridelse af
de fastsatte indtægtsgrænser (hvilket loven
som ovenfor anført giver mulighed for).
Endvidere kunne der være tale om en udvi-
det tildeling af stipendier efter loven om
Statens Uddannelsesstøtte.

2.5. Endelig kan der ved siden af ung-
domsydelse og uddannelsesstøtte forekomme
andre offentlige støtteordninger. Der bør så-
ledes efter udvalgets opfattelse fortsat eksi-
stere regler for befordringsgodtgørelse, både
under skoleundervisningen ved transport
mellem bopæl og skole og under oplæring
uden for hjemstedet ved transport mellem
bopæl og arbejdsplads (praktiksted).

Et mindretal (Preben Holm og Georg Wi-
borg) bemærker til kapitlet om elevernes
økonomiske forhold:

»De forudsætninger og synspunkter med
hensyn til de uddannelsessøgendes økonomi-
ske forhold, som lå til grund for overvejel-
serne i udvalget, som i 1971 afgav betænk-

ning om de retlige og økonomiske forhold
for unge under faglig uddannelse, og for det
af undervisningsministeren i marts 1972
fremsatte forslag, som blev vedtaget i folke-
tinget i maj 1972, har i de forløbne fire år
ændret sig på en række punkter. Det gælder
samfundsøkonomisk og beskæftigelsesmæs-
sigt og dermed i betydelig udstrækning
også privatøkonomisk.

En nærmere påvisning heraf er ufornø-
den. Her skal blot peges på den betydelige
ungdomsarbejdsløshed.

De økonomiske forhold for de unge under
uddannelse — herunder erhvervsfaglig grund-
uddannelse - bør løbende tilpasses den al-
mindelige udvikling med særligt hensyn til
forholdene ved parallelle uddannelser, især
lærlingeuddannelserne, således at de unges
uddannelsesmuligheder i mindst muligt om-
fang bliver afhængige af hjemmets økonomi.
Både på længere og på kortere sigt må det
anses for mindre heldigt, at unge under 18
år, der efter afslutning af folkeskolen gen-
nemgår en faglig og/eller gymnasial uddan-
nelse, ved den seneste revision af lov om
Statens Uddannelsesstøtte, er blevet afskåret
fra denne støttemulighed. Ungdomsydelsen,
som lokalt administreres med nogen forskel-
lighed, råder kun i begrænset omfang bod
herpå. Blandt andet disse omstændigheder
taget i betragtning vil vi anse det for uhel-
digt, dersom man i en fase, hvor efg-uddan-
nelsen stadig er under opbygning og udvik-
ling, foretager sådanne ændringer i efg-ele-
vernes økonomiske vilkår, at mulighederne
for, at de eksisterende lærlingeuddannelser
overgår til efg-uddannelsessystemet, vanske-
liggøres.«
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Kapitel IX.
Uddannelsesreformens økonomiske konsekvenser.

1. Bemærkninger om beregningsgrundlaget.
I dette kapitel vil der på grundlag af progno-
ser for den forventede elevtilgang til de er-
hvervsfaglige grunduddannelser samt bereg-
ninger af kapacitetsbehovet nærmere blive
redegjort for de økonomiske konsekvenser,
som gennemførelsen af den foreslåede ud-
dannelsesreform forventes at ville medføre.

Det har af tidsmæssige grunde ikke været
muligt at beregne de økonomiske konsekven-
ser af forslaget om etablering af konsulent-
og sekretariatsbistand for erhvervsuddannel-
sesråd og erhvervsuddannelsesudvalg.

2. Beregning af driftsomkostningerne.
I anmærkningerne til undervisningsministe-
riets budgetforslag for finansåret 1976-77 er
der anført en udbygningsplan for tilgangen
til efg-uddannelserne frem til 1979-80, hvor

der regnes med en årlig tilgang på 50.000
elever. Udbygningsplanen, der er vist i tabel
1, svarer til planen i bemærkningerne til for-
søgsloven af 1972 og er med hensyn til elev-
tilgangens fordeling på hovederhvervsområ-
der med enkelte mindre variationer i over-
ensstemmelse med den elevfordelingsplan,
som forsøgsrådet har vedtaget i december
1975.

Det skal dog understreges, at man opfatter
de anførte tal som rent beregningstekniske,
idet de enkelte hovederhvervsområder selv
må forudsættes at træffe beslutning om ud-
bygningstakten. Efter udvalgets opfattelse
behøver denne ikke være ens for alle områ-
der, og det må derfor påregnes, at tidspunk-
tet for fuld udbygning af tilgangen ikke bli-
ver det samme for de forskellige hoveder-
hvervsområder.

Tabel 1.

Tilgangen til efg-uddannelserne fordelt på de enkelte hovederhvervsområder, 1974-80,
i undervisningsministeriets budgetforslag for finansåret 1976-77.

Hovederhvervsområde 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80



86

Den her viste udbygningstakt forudsætter,
at tilgangen til lærlingeuddannelserne og ud-
dannelsen til handelseksamen tilsvarende af-
tager. Til illustration af udviklingen inden
for de grundlæggende erhvervsuddannelser i
perioden 1974-80 er i tabel 2 vist elevtilgan-
gen, undervisningsaktiviteten udtrykt i antal
elevtimer og driftsomkostningerne for større
grupper af disse uddannelser. Driftsomkost-
ningerne angiver de totale udgifter uanset fi-
nansieringsformen og er beregnet på grund-
lag af oplysningerne i anmærkningerne til fi-
nanslovforslaget for 1976-77. Udgifterne til
den særlige elevgodtgørelse er ikke medtaget
i driftsomkostningerne.

For så vidt angår efg-uddannelserne har
man i tabel 3 på grundlag af en røkke bereg-
ningstekniske forudsætninger, for hvert ho-

vederhvervsområde beregnet den årlige un-
dervisningsaktivitet udtrykt i antal elevtimer
og de årlige driftsomkostninger under forud-
sætning af fuld udbygning og en årlig tilgang
på 30.000. Som grundlag for beregningen af
udgifterne er anvendt de elevtime-priser,
som undervisningsministeriet anvender for
1979-80, hvor der forudsættes en årlig til-
gang på 30.000 elever. Prisniveauet er april
1975-priser. Forskellen mellem antal elevti-
mer og driftsomkostningerne for efg-uddan-
nelserne i tabel 2 og 3 skyldes, at den fulde
udbygning af elevtilgangen i 1979-80 (i
tabel 2) ikke fuldt ud er slået igennem på
alle uddannelsens trin på dette tidspunkt.
Dette er derimod forudsat i tabel 3, der for-
udsætter en ligevægtstilgang på 30.000 ele-
ver.

Tabel 2.

Tilgang, antal elevtimer og totale driftsomkostninger ved de grundlæggende erhvervs-
uddannelser, 1974-80, beregnet på grundlag af undervisningsministeriets budgetforslag
for finansåret 1976-77.
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Tabels.

Antal årlige elevtimer og driftsomkostningerne ved fuld udbygning af efg-uddannelserne
ved en tilgang på 30.000 elever.

Udvalget har beregnet de økonomiske
konsekvenser af, at den årlige tilgang til efg-
uddannelserne forøges fra 30.000 til 40.000
eller 45.000 elever. En sådan udvidelse må
forudsætte, at tilgangen til lærlingeuddan-
nelserne og uddannelsen til handelseksamen
helt ophører, hvilket også må gælde for juni-
orteknikeruddannelserne og den 1-årige edb-
-assistentuddannelse, der ligeledes må forud-
sættes inkorporeret i efg-uddannelserne.

Ved en udvidelse af den årlige elevtilgang

til efg-uddannelserne til 40.000 eller 45.000
vil det ikke være hensigtsmæssigt at fordele
eleverne på hovederhvervsområder, da en
sådan fordeling dels vil være meget usikker,
dels være afhængig af om der etableres nye
hovederhvervsområder. I tabel 4 er vist den
årlige undervisningsaktivitet udtrykt i antal
elevtimer og de årlige driftsomkostninger
ved fuld udbygning af efg-uddannelserne
ved en årlig tilgang på 30.000, 40.000 og
45.000 elever.

3. Vurdering af driftsomkostningerne.
Ved en vurdering af de økonomiske konse-
kvenser af en uddannelsesreform som den
her foreslåede kan det være nyttigt at sam-
menligne disse med udgifterne ved andre al-

ternative uddannelser. En sådan sammenlig-
ning kan for eksempel finde sted mellem ud-
dannelsernes enhedsomkostninger (elevtime-
pris, udgift pr. helårselev etc.) eller man kan
sammenligne de totale uddannelsesomkost-



ninger pr. optaget eller færdiguddannet elev.
Begge former for sammenligning vil blive
anvendt i det følgende.

For så vidt angår efg-uddannelserne vil
det være rimeligt at sammenligne basisåret
med folkeskolens 10. klassetrin og 1. g / l .
HF, medens 2. dels-uddannelserne bør sam-
menlignes med lærlingeuddannelserne. Da
det talmateriale, som udvalget er i besiddelse
af, imidlertid ikke tillader en opdeling af
driftsudgifterne på basisår og 2. del, kan de
omtalte sammenligninger kun finde sted for
efg-uddannelserne under ét.

3.1. Enhedsomkostningerne.
Bl. a. på grundlag af anmærkningerne til fi-
nanslovforslaget for 1976-77 kan følgende
beregnes som uddannelsesomkostninger

m. v.:

Folkeskolens 10. skoleår.
Udgiften pr. helårs elev i folkeskolens 10.
klasse og 3. real kan skønsmæssigt ansættes
til 12.000 kr. (april 1975-priser).

Gymnasiet.
Udgiften pr. helårselev på statsgymnasierne
er for 1976-77 beregnet til godt 18.150 kr.
(april 1975-priser). Udgiften forventes i
samme prisniveau at stige til knap 18.400 i
1977-78.

Erhvervsuddannelserne.
Budgetteringsgrundlaget ved erhvervsuddan-
nelserne er som følge af disses karakter af
vekseluddannelser ikke den enkelte elev
(dvs. antal hoveder), men antal elev- og
klassetimer, hvor elevtimerne kan omregnes
til helårselever og dermed sammenlignes
med for eksempel gymnasierne.

Efg.
i perioden frem til 1979-80 regnes der med
en svagt voksende klassekvotient som følge
af den større elevtilgang. En stigende klasse-
kvotient modsvares af en faldende elevtime-
pris. Ved en sammenligning med gymnasiet
vil det ikke være rimeligt at gå ud fra tallene
fra 1976-77, hvor tilgangen til efg stadig er
præget af den kun delvise udbygning. Det
vil i stedet være mere rimeligt at sammen-
ligne med tallene for 1979-80, hvor tilgan-
gen er nået op på omkring 30.000.

Lærlingeuddannelserne.
For lærlingeuddannelsernes vedkommende
er der som følge af den aftagende tilgang
regnet med ganske svagt voksende enheds-
omkostninger frem til 1979-80.

I tabel 5 har man vist udgiften pr. helårse-
lev i 1976-77 og 1979-80 inden for de for-
skellige hovederhvervsområder for både efg-
og lærlingeuddannelserne. De anførte udgif-
ter er de totale driftsudgifter beregnet i april
1975-priser.

Tabel 5.

Driftsudgifterne pr. helårselev inden for de forskellige hovederhvervsområder for efg-
og lærlingeuddannelserne, 1976-77 og 1979-80.

Det ses, at udgiften pr. helårselev er væ-
sentlig lavere inden for handels- og kontor-
området end for hovederhvervsområderne

inden for håndværk og industri. Inden for
disse ligger udgiften pr. helårselev i 1979-80
mellem godt 17.000 og 21.000 kr., dvs. i
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gennemsnit svarende til udgiften pr. helårse-
lev inden for gymnasiet/HF. Bortset fra han-
dels- og kontorområdet ligger udgifterne så-
ledes noget over udgiften for folkeskolens
10. skoleår.

3.2. Omkostninger pr. optaget elev.
Ved at sammenligne de samlede driftsom-
kostninger pr. optaget elev kan der i mod-
sætning til en sammenligning af enhedsom-
kostningerne tages hensyn til uddaneisernes
vekslende omfang af skolemæssig undervis-
ning.

Gymnasiet.
Beregnet på grundlag af statsgymnasiernes
elevtal, der både omfatter gymnasiaster og
HF-elever, kan de samlede driftsudgifter pr.
optaget elev skønsmæssigt sættes til 50.000
kr. (april 1975-priser).

Erhvervsuddannelserne.
De samlede driftsudgifter pr. optaget efg-elev
og lærling fremgår af anmærkningerne til fi-
nanslovforslaget for 1976-77. For året
1979-80 er udgifterne vist i tabel 6 i april
1975-priser.

Tabel 6. De samlede driftsudgifter pr. optaget
inden for de forskellige hoveder-
hvervsområder for efg- og lærlinge-
uddannelserne, 1979-80.

Det ses, at også her er driftsudgifterne væ-
sentligt lavere inden for handels- og konto-
rområdet end hovederhvervsområderne
inden for håndværk og industri. Inden for
disse varierer udgiften pr. optaget fra knap
35.000 kr. til knap 53.000 kr., men ligger
for de to største områder (jern- og metalom-
rådet og bygge- og anlægsområdet) væsent-
ligt under den gennemsnitlige udgift for
gymnasiet og HF. Ved en sammenligning
mellem udgifterne ved efg-uddannelserne og
lærlingeuddannelserne må man være op-
mærksom på det betydeligt større omfang af
skoleundervisning, der findes inden for efg-
uddannelserne. Når der tages hensyn hertil,
er efg-uddannelserne i realiteten billigere
end lærlingeuddannelserne.

4. Beregning af anlægsudgifterne.
Anlægsudgifterne i forbindelse med uddan-
nelsesreformen omfatter udgifterne til byg-
geri, undervisningsudstyr og inventar. (Der
er i kapitel VII nærmere redegjort for de
hidtil gældende finansieringsformer for disse
udgifter samt udvalgets forslag til fremtidige
regler herom).

Da lokalebehovet er forskelligt for ele-
verne på de tekniske skoler og handelssko-
lerne, beregnes anlægsudgifterne særskilt for
hver skoleform, idet hovederhvervsområ-
derne inden for håndværk og industri be-
handles under ét. Af beregningstekniske
grunde er det forudsat, at tilgangen til han-
dels- og kontorområdet udgør 18.000 og
19.000 ved en samlet tilgang til efg-uddan-
nelserne på henholdsvis 40.000 og 45.000
elever. I tabel 7 er vist behovet for antal
elevpladser for handels- og kontorområdet
samt de øvrige hovederhvervsområder under
ét, den eksisterende lokalekapacitet, behovet
for yderligere kapacitet samt de anslåede ud-
gifter hertil (1975-priser). I de anførte an-
lægsudgifter er inkluderet udgifterne til un-
dervisningsudstyr og inventar.
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I overensstemmelse med det forslag til
fremtidige finansieringsformer, der er omtalt
i kapitel VII vil statens udgifter til udvidel-
sen af undervisningskapaciteten herefter
ligge på en størrelsesorden af 350-550 mill,
kr. ved en samlet tilgang årligt på 30.000,
godt 1.300-1.700 mill. kr. ved en årlig til-
gang på 40.000 og godt 1.700-2.100 mill,
kr. ved en årlig tilgang på 45.000 elever. Da
der ikke i disse beregninger er taget hensyn
til, at der ved en årlig tilgang på 30.000 ele-
ver til efg-uddannelser, må kapacitetsbeho-
vet og dermed også statens udgifter ved en
udbygning til denne størrelse forudses at
blive noget større end de ovenfor anslåede
350-550 mill. kr.

5. Beregning af lærerbehovet.
Behovet for lærere afhænger af størrelsen af
den årlige undervisningsaktivitet, klassekvo-
tienten og lærernes undervisningspligtige ti-
metal. Regnes der med en gennemsnitlig
klassekvotient på 15, svarer de anførte elev-
timetal i tabel 3 til et årligt antal klasse- eller
katedertimer på 4,3-6,5 millioner. På grund-
lag heraf er behovet for antal lærere bereg-
net med 3 alternativer for det gennemsnit-
lige undervisningspligtige timetal på hen-
holdsvis 28, 26 og 24 timer pr. uge.



91

På grundlag af oplysninger indhentet fra
skolerne kan antallet af heltidsansatte lærere
beskæftiget med undervisning inden for de
grundlæggende erhvervsuddannelser inden
for 10.-12. uddannelsesår anslås til i
1975-76 at ligge på 2.700-3.000. Ved at
sammenholde dette tal med det beregnede
lærerbehov i tabel 8 kan man - afhængig af
det valgte alternativ for udbygningen og læ-
rernes gennemsnitlige undervisningspligtige
timetal - aflæse det behov for nye lærere,
som efg-uddannelserne ved fuld udbygning
stiller krav om.

Tabellen må imidlertid blot betragtes som
en indikator for størrelsesordenen for beho-
vet for nye lærere, idet der ved en konkret
vurdering i det enkelte år må tages hensyn
til, at der i dag anvendes deltidsansatte læ-
rere på skolerne, samtidig med at det eksiste-
rende lærerkorps i dag både oppebærer ti-
mereduktioner og læser overtimer. Lærerbe-
hovet i tabel 8 er som nævnt beregnet under
hensyn til disse forhold.
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Bilag 1.

Oversigt over uddannelsesretninger i skoleåret 1975-76.

2. dels
varighed

heraf
skole

Handels- og kontorområdet.
Butik (53 brancher) 2 år
Dekoration 2 år
En groshandel 2 år
Kontor 2 år
Bank 2 år
Sparekasse 2 år
Kommune 2 år
Edb-assistent 2 år

Baseret på lærlingeuddannelse
Ny uddannelse
Baseret på lærlingeuddannelse
Baseret på lærlingeuddannelse

Baseret på lærlingelignende
uddannelser

Ny uddannelse

Jern- og metalområdet.
Maskinarbejder (1) 1 år 12 uger
Maskinarbejder (2) 2 år 6 mdr. 34 uger
Værktøjsmager snit/stans 2 år 6 mdr. 34 uger
Værktøjsmager formfremst 2 år 6 mdr. 34 uger
Plade- og rørsmed 1 år 6 mdr. 22 uger
Tyndpladesmed 2 år 6 mdr. 34 uger
Konstruktionssmed 2 år 6 mdr. 34 uger
Rørsmed 2 år 6 mdr. 39 uger
VVS-montør 2 år 6 mdr. 34 uger
Skibsmontør 2 år 6 mdr. 39 uger
Skibsbygger 2 år 6 mdr. 39 uger
Radio/TV-mekaniker 2 år 6 mdr. 42 uger
Måleudstyrsmekaniker (1) l å r 17 uger
Måleudstyrsmekaniker (2) 2 år 6 mdr. 44 uger
Lastvognsmekaniker 2 år 6 mdr. 35 uger
Knallertmekaniker 1 år 3 mdr. 14 uger
Motorcykelmekaniker 1 år 9 mdr. 24 uger
Elektriker 3 år 38 uger
Personvognsmekaniker 2 år 6 mdr. 32 uger
Finmekaniker 1 år 6 mdr. 22 uger
Finmekaniker/fremstilling 2 år 6 mdr. 34 uger
Finmekaniker/måleinstrument 2 år 6 mdr. 39 uger
Kontormaskinmekaniker 1 år 6 mdr. 22 uger
Kontormaskinmekaniker, elektronisk .. 2 år 6 mdr. 39 uger

Baseret på lærlingeuddannelser



Bygge- og anlægsområdet.
Brolægger 2 år 6 mdr. 31 uger
Elektriker 3 år 38 uger
Glarmester 2 år 3 mdr. 20 uger
Bygningsmaler 2 år 6 mdr. 30 uger
Skiltemaler 2 år 6 mdr. 33 uger
Vognmaler 2 år 6 mdr. 27 uger
Maskinsnedker 2 år 8 mdr. 34 uger
Murer 2 år 6 mdr. 71 uger
Bygningssnedker 2 år 8 mdr. 34 uger
Møbelsnedker 2 år 8 mdr. 34 uger
Stenhugger 2 år 8 mdr. 45 uger
Stukkatør 2 år 9 mdr. 34 uger
Tømrer 2 år 8 mdr. 32 uger
Blikkenslager + VVS-montør 2 år 6 mdr. 45 uger
VVS-montør 2 år 33 uger
Bygningsmontør 58 uger 31 uger
Anlægger 46 uger 22 uger
Betonstøber 42 uger 18 uger
Maskinfører 51 uger 27 uger
Kranfører 45 uger 19 uger
Isolatør 28 uger 16 uger
Tagdækker 28 uger 16 uger

Heraf 32 uger elevbyggeri
Baseret på lærlingeuddannelser

Baseret på special-
arbejderuddannelser

Levnedsmiddelområdet.
Tjener 1 år 3 mdr. 25 uger
Kok 3 år 35 uger
Butiksslagter 2 år 6 mdr. 30 uger
Bager/konditor 2 år 6 mdr. 25 uger
Konditor 2 år 6 mdr. 25 uger
Kantinemedhjælper 18 uger 18 uger
Smørrebrødsjomfru 1 år 24 uger

Køkkenmedhjælper 1 år 5 mdr. 20 uger
Køkkenassistent 2 år 40 uger
Mejerist 2 år 35 uger

Fisk og Fjerkræslagter 25 uger 10 uger

Kreaturslagter 2 år 45 uger
Pølsemager 2 år 45 uger
Svineslagter 2 år 45 uger
Tarmrenser 2 år 45 uger

Baseret på lærlingeuddannelser

Ny uddannelse
Baseret på special-
arbejderuddannelse
Ny uddannelse
Ny uddannelse
Baseret på lærlingelignende
uddannelse
Baseret på special-
arbejderuddannelse

Baseret på lærlingeuddannelser
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Grafiske fag.
Fagfotograf
Reprofotograf
Reprokopist
Typotekniker
Offsettrykker
Typografisk trykker
Håndbogbinder
Industribogbinder ..

2. dels
varighed

3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
2 år
1 år 6 mdr.

heraf
skole

80 uger
70 uger
54 uger
54 uger
54 uger
54 uger
48 uger
36 uger

Baseret på lærlingeuddannelser

Servicefagene.
Pottemager 3 år 35 uger
Optiker 4 år 80 uger
Urmager 3 år 60 uger
Tandtekniker 3 år 60 uger
Modist 2 år 40 uger
Skrædder 2 år 42 uger
Industribuntmager 1 år 20 uger
Buntmager 2 år 40 uger
Frisør 2 år 55 uger
Glassliber 2 år 40 uger
Glasmager 2 år 40 uger
Glasrørsblæser 3 år 40 uger

Baserer på lærlingeuddannelser
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Bilag 2.

Oversigt over uddannelser uden for undervisningsministeriets område.

Ministeriet for Grønland
Erhvervsuddannelserne i Grønland.

Landbrugsministeriet.
Uddannelse af skovteknikere.

Indenrigsministeriet
Uddannelse af

sygeplejersker
sygehjælpere
plejehjemsassistenter
plejere ved statshospitalerne
fysioterapeuter
ergoterapeuter
beskæftigelseshjælpere
hospitalslaboranter
økonomaer
fodplejere
radiografer

Videregående uddannelse af sygeplejersker.

Socialministeriet.
Uddannelse af børneforsorgspædagoger
Børneforsorgens fortsættelsesseminarium
Barneplejerskeuddannelsen
Uddannelseskurser for ledere og medarbej-

dere ved børne- og ungdomsforsorgen
Uddannelse af medarbejdere i omsorgen for

folke- og invalidepensionister
Kurser for husmoderafløsere og hjemme-

hjælpere.

Arbejdsministeriet.
Uddannelse af specialarbejdere
Efteruddannelse af faglærte m. v.
Omskoling.

Ministeriet for offentlige arbejder.
Eksamensbestemmelser for el-installatører,

gas- og vandmestre og kloakmestre

Uddannelser inden for luftfartsvæsenet
Uddannelser inden for DSB
Uddannelser inden for post- og telegrafvæse-

net.

Handelsministeriet.
Teknologiske institutter
Eksaminer for revisorer, translatører, ejen-

domsmæglere og dispachører
Uddannelse af navigatører, dæksmandskab,

skibskokke og hovmestre, maskinmand-
skab og radioekspedienter.

Justitsministeriet.
Politiskolen
Uddannelse af fængselsvæsenets personale.

Kirkeministeriet.
Pastoralseminariet
Præstehøjskolen.

Ministeriet for kulturelle anliggender.
Danmarks Biblioteksskole
Arkitekt- og kunstuddannelser ved Kunst-

akademiets skoler og ved arkitektskolen i
Århus.

Uddannelser ved Det kgl. danske Musikkon-
servatorium samt ved de øvrige musik-
konservatorier.

Statens teaterskole.

Finansministeriet.
Uddannelse af toldvæsenets personale
Danmarks forvaltningshøjskole.

Forsvarsministeriet.
De militære uddannelser
Civiluddannelser af konstabler.
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Lüvrevisionsudvalget
vedr. de erhvervsfaglige
grunduddannelser.

Bilag 3.

Notat om de uddannelsesmæssige forhold i Sverige.

I Sverige har man fra 1. juli 1971 gennem-
fort en integrering af skoleformerne: er-
hvervsskole, fagskole og gymnasium. Den
nye skoleform, der kaldes gymnasieskolan,
omfatter 2-, 3- eller 4-årige uddannelser i
mere end 20 forskellige linier.

Linierne omfatter dels de fra erhvervssko-
lerne overførte fag, såsom beklædningstek-
nisk linie, bygge- og anlægsteknisk linie, di-
stributions- og kontorlinie etc., dels de fra
fagskolerne overførte fag, såsom økonomisk
linie, social linie og teknisk linie, dels ende-
lig fag fra det tidligere gymnasium, nemlig
økonomisk linie, humanistisk linie, naturvi-
denskabelig linie og teknisk linie.

Linierne er igen inddelt i grene, idet delin-
gen dog sker på forskellige tidspunkter for
de enkelte linier. Der kan herudover for
greninddelingen forekomme flere varianter.
For eksempel er den to-årige bygge- og an-
lægstekniske linie delt i en række grene, så-
som bjergteknik, betonteknik, gulvlæggere,
murere, malere etc. Fra de egentlige gymna-
siale uddannelser kan som eksempel nævnes
den tre-årige humanistiske linie, der er opdelt
i en halvklassisk, en helklassisk, en æstetisk
og en social variant.

Nyordningen i uddannelsessystemet har
medført de største forandringer for det om-
råde, der tidligere var dækket af erhvervs-
skolerne. Dette uddannelsesområde har fået
såvel et nyt indhold som en ny organisation.
Tidligere var erhvervsuddannelsen præget af
meget store variationer i kursuslængde, ind-
hold og faglig orientering, ligesom de fleste
kurser var stærkt specialiserede og afgræn-
sede fra hinanden.

Ved indførelse af den nye skoleordning er
erhvervsuddannelserne kendetegnet ved, at
alle linierne er blevet to-årige, at linierne
giver en bedre grunduddannelse end tidli-
gere, at uddannelsen bygger på et blokprin-
cip, således at ensartede erhverv er sat sam-
men i bredere områder, hvor uddannelsen
starter med en fælles basisoplæring for se-
nere at gå over til specialisering efter de for-
skellige erhverv, at de almendannende fag
har fået en større plads i erhvervsuddannel-
sen, samt at der er mulighed for at vælge
mellem en række valgfrie fag, såsom sprog
matematik, musik, kunst etc.

Udover linierne meddeles erhvervsunder-
visning i gymnasieskolen i form af special-
kurser, som kan opdeles i grene, og i hvilke
indgår en eller flere varianter. Specialkurser,
som bygger på mindst 2-årig gymnasieuddan-
nelse, kaldes højere specialkurser. Special-
kurser kan omfatte uddannelse fra to uger til
fire år. Antallet af studieveje (linier og spe-
cialkurser ) går op til ca. 600.

Undervisningen i gymnasieskolen foregår
hovedsagelig i de dertil beregnede skoleloka-
ler. For visse linier og kurser kan undervis-
ningen i arbejdsteknik eller tilsvarende emne
helt eller delvis forlægges til virksomheder,
kontorer, institutioner eller lignende uden
for skolen. Sådan undervisning meddeles af
lasrere, som er ansat af disse virksomheder,
institutioner og lignende. Der er imidlertid
ikke i uddannelsen inden for de erhvervsbe-
tonede fag noget praktikophold som i Dan-
mark, hvor en uddannelsessøgende ansættes
i kortere eller længere tid af en virksomhed.
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Lovrevisionsudvalget
vedr. de erhvervsfaglige
grunduddannelser.

Bilag 4.

Notat om de uddannelsesmæssige forhold i Norge.

Norge har ligesom Danmark i de senere år
mærket en svigtende tilgang til de traditio-
nelle lærlingeuddannelser. Disse uddannel-
ser er normalt af 3 års varighed, og under-
visningen finder sted dels i skole, dels i en
fast organiseret oplæring på en arbejdsplads.
På grund af den faldende tilgang er lærlinge-
loven fra 1. januar 1973 ophævet for han-
dels- og kontorområdet.

Ved siden af lærlingeuddannelserne og
som supplement til den praktiske oplæring
inden for disse findes der uddannelser på er-
hvervsskoler for handel og kontorarbejde og
erhvervsskoler for håndværk og industri
m. v. De sidstnævnte skoler bygger på en lov
af 1. marts 1940 om erhvervsskoler for
håndværk og industri. Loven skelner mellem
forskellige slags skoler og oplæring: Skoler
som giver undervisning før læretiden (værk-
stedsskoler), skoler som giver undervisning i
læretiden (lærlingeskoler), skoler som giver
oplæring efter læretiden (formandsskoler,
kursus for videregående undrvisning o. 1.)
samt skoler som giver teknisk og almendan-
nende undervisning (elementærtekniske sko-
ler, tekniske fagskoler og tekniske skoler).

Værkstedsskolerne dækker uddannelses-
behovet for henved 70 fag. Undervisningen
foregår udelukkende på skole og omfatter
både praktisk og teoretisk oplæring. Den
sædvanlige type værkstedsskole er 1-årig,
men der kan etableres 3-årige, fuldstændige
værkstedsskoler inden for erhverv, hvor det
er vanskeligt eller umuligt at få etableret en
fuldstændig lærlingeuddannelse i virksom-
hed eller på arbjdsplads.

Lærlingeskolernes opgave er at give den
teoretiske og eventuelt supplerende prakti-
ske undervisning, som eleverne må skaffe sig
i læretiden, men som de ikke kan få på ar-
bejdspladsen. Skoleopholdet varer normalt 3
år, og undervisningen kan foregå om dagen
eller om aftenen. Dagundervisningen er det
normale og foregår som regel én dag om
ugen.

Lærlinge, som har gået i værkstedsskoler,
får et vist fradrag i læretiden, og den, som
har gennemgået et års værkstedsskole, har
endvidere som regel fået 1. og 2. klasses pen-
sum i lærlingeskolen dækket.

Til afløsing af de mange forskellige for-
mer for erhvervsuddannelser er der netop i
Norge vedtaget en ny lov om gymnasiet, der
integrerer hele uddannelsen på det gymnasi-
ale niveau, såvel de traditionelle gymna-
sieuddannelser som erhvervsuddannelserne.

Uddannelsen ifølge den nye lov omfatter
1- og 2-årige grundlæggende kurser. De 1-
årige kurser skal give grundlæggende er-
hvervsoplæring og desuden undervisning i
almene fag eller give almenuddannelse. De
2-årige kurser skal have en kerne af almene
fag, og eleverne skal hertil kunne vælge
grundlæggende erhvervsoplæring, almene
fag, æstetiske fag, idrætsfag, eller kombinati-
oner fra disse faggrupper. Endvidere omfat-
ter loven 1- og 2-årige videregående kurser
med vægt på almene fag eller erhvervsoplæ-
ring. Dele af uddannelsen i alle de anførte
kurser kan foregå i arbejdslivet.

Det er lovens tanke, at denne gymnasieud-
dannelse skal stå åben for alle elever, der
har gennemgået 9 års grundskole.
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Lovrevisionsudvalget vedr.
de erhvervsfaglige grund-
uddannelser.

Bilag 5.

UDKAST.

Lov om erhvervsfaglige grunddannelser m. v.

Kapitel I. Lovens område.

§ 1. Undervisningsministeren kan tilrettelægge et fælles uddannelsessy-
stem for uddannelsessøgende, der efter det 9. skoleår ønsker at opnå en er-
hvervsfaglig grunduddannelse. Uddannelsessystemet skal kunne tilpasses til
at optage andre erhvervsuddannelser samt til at optage uddannelsessøgende,
der på et senere tidspunkt end efter det 9. skoleår ønsker en erhvervsfaglig
grunduddannelse.

Kapitel II. Den erhvervsfaglige grunduddannelse.
§ 2. Den erhvervsfaglige grunduddannelse skal omfatte en række hoveder-

hvervsområder og skal tilrettelægges således, at den uddannelsessøgende suc-
cessivt vælger en uddannelse i overensstemmelse med evner og interesser.

Stk. 2. I fortsættelse af den almene grundskole skal der i uddannelsen
indgå undervisning i almene fag, som navnlig sigter imod at give den uddan-
nelsessøgende forståelse af erhvervs- og samfundslivet.

Stk. 3. Uddannelsen opbygges, således at den kan forlades på et passende
trin med en vis erhvervskompetence, at en afbrudt uddannelse kan genopta-
ges, samt at uddannelsesskrift lettes.

§ 3. Den erhvervsfaglige grunduddannelse indledes normalt med en 1-årig
basisuddannelse, der omfatter en grundlæggende orientering og indførig i er-
hvervsområdet. Basisuddanelsen foregår på skoler eventuelt suppleret med
virksomhedsophold.

Stk. 2. Efter basisuddannelsen gennemgår den uddannelsessøgende en ud-
dybende erhvervsfaglig uddannelse med hovedvægt på den praktiske oplæ-
ring inden for et valgt uddannelsesområde. Uddannelsen foregår dels på prak-
tiksteder, dels på skoler, idet samspillet mellem skole og praktiksted kan vari-
ere fra et hovederhvervsområde til et andet efter uddannelsesmæssige hensyn.

Stk. 3. Hvor forholdene taler for det, kan den i stk. 2 nævnte uddannelse
overvejende eller helt gennemføres på skole.

Stk. 4. Der tilrettelægges en rådgivning for de uddannelsessøgende med
hensyn til valg af uddannelse og erhverv og personlige problemer.

§ 4. Undervisningsministeren nedsætter et erhvervsuddannelsesråd på 19
medlemmer, bestående af en af ministeren udpeget formand, 6 arbejdsgiver-
repræsentanter og 6 arbejdstagerrepræsentanter udpeget henholdsvis af
Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark, 2 repræsen-
tanter for lærerorganisationer, samt 2 repræsentanter for undervisningsmini-
steriet og 2 repræsentanter for arbejdsministeriet udpeget af de pågældende

Forsøgs-
lovens § 1.

Forsøgs-
lovens § 2,
stk. 1.
Forsøgs-
lovens § 2,
stk. 2.
Forsøgs-
lovens § 2,
stk. 3.

Forsøgs-
lovens § 3,
stk. 1.

Forsøgs-
lovens § 3,
stk. 2.

Forsøgs-
lovens § 3,
stk. 3.
Forsøgs-
lovens § 3,
stk. 4.
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ministerier. Det skal gennem udpegelse af repræsentanterne fra Dansk Ar-
bejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark sikres, at arbejdsle-
dere og uddannelsessøgende bliver repræsenteret i rådet. Rådet kan af sin
midte vælge en eller flere næstformænd.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan beskikke stedfortrædere for rådets
medlemmer.

§ 5. Erhvervsuddannelsesrådet skal være rådgivende over for undervis-
ningsministeren. Det skal afgive indstilling til ministeren om nedsættelse af
erhvervsuddannelsesudvalg, om godkendelse af nye uddannelser, om fastsæt-
telse af bestemmelser om de uddanelsessøgendes retlige forhold, om fastsæt-
telse af regler for rådets og erhvervsuddannelsesudvalgenes virksomhed, om
fastslæggelse af uddannelsernes ressourcemæssige behov m. v. Endvidere skal
rådet på eget initiativ kunne drøfte og afgive udtalelser om alle spørgsmål, der
efter rådets opfattelse har betydning for den del af uddannelsessystemet, der
falder ind under rådets kompetenceområde. Endelig skal rådet medvirke ved
samordning af uddannelserne med andre uddannelser for unge på samme
alderstrin og i rimelig omfang med den almene grundskole og de efterføl-
gende og videregående uddannelser. Undervisningsministeren kan fastsætte
nærmere bestemmelser om rådets opgaver.

Stk. 2. For så vidt angår erhvervsuddannelsesrådets funktioner inden for
lærlingeuddannelsen henvises til bestemmelserne i lov om lærlingeforhold.

§ 6. For hvert hovederhvervsområde nedsætter undervisningsministeren
efter indstilling fra erhvervsuddannelsesrådet et erhvervsuddannelsesudvalg
på som hovedregel ikke over 8-10 medlemmer, 2 af medlemmerne udpeges
af de relevante lærer- og skolelederorganisationer, medens resten sammensæt-
tes ligeligt af arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter og udpeges af hen-
holdsvis Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark.
Ved områder uden for hovedorganisationerne udpeges medlemmerne af de
tilsvarende organisationer. Det skal ved udpegelsen af arbejdsgiver- og ar-
bejdstagerrepræsentanterne sikres, at arbejdsledere og de uddannelsessøgende
bliver repræsenteret i udvalgene. Hvert udvalg vælger selv sin formand og
næstformand blandt medlemmerne.

§ 7 Erhvervsuddannelsesudvalgene skal inden for hver deres område fast-
lægge erhvervsuddannelsernes faglige mål og indhold, fastlægge retningslinier
for uddannelsen på praktikstederne. De skal endvidere kunne afgive indstil-
ling til undervisningsministeriet om alle forhold af betydning for uddannel-
serne. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om ud-
valgets opgaver.

Stk. 2. For så vidt angår erhvervsuddannelsesudvalgenes funktioner inden
for lærlingeuddannelsen henvises til bestemmelserne i lov om lærlingefor-
hold.

§ 8. Inden for hvert hovederhvervsområde kan vedkommende områdes fag-
lige organisationer nedsætte fælles faglige udvalg for hvert fag eller for en
gruppe af fag. Hvert udvalg skal bestå af mindst 4 medlemmer, ligeligt for-
delt på arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter. Udvalget vælger selv sin
formand i eller uden for sin midte.

§ 9. De fælles faglige udvalg skal inden for deres fagområde godkende
praktiksteder, varetage fagområdernes interesser samt give indstilling til er-
hvervsuddannelsesudvalgene om problemer i forbindelse hermed. Undervis-

Forsøgs-
lovens § 7,
stk. 3.
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ningsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om udvalgenes opgaver.
Stk. 2. De af de fælles faglige udvalg i medfør af stk. 1 trufne afgørelser

kan indbringes for vedkommende erhvervsuddannelsesudvalg, hvis afgørelse
er endelig.

Stk. 3. For så vidt angår de fælles faglige udvalgs funktioner inden for lær-
lingeuddannelsen henvises til bestemmelserne i lov om lærlingeforhold.

§ 10. Der stilles sekretariats- og konsulentbistand til rådighed for erhvervs-
uddannelsesråd, erhvervsuddannelsesudvalg og fælles faglige udvalg. Sekre-
tariatet for erhvervsuddannelsesudvalgene og de fælles faglige udvalg kan
være fælles inden for et hovederhvervsområde.

§ 11. Undervisningsministeren bestemmer efter indstilling fra erhvervs-
uddannelsesrådet, på hvilke uddannelsessteder den erhvervsfaglige skoleun-
dervisning skal foregå.

§ 12. Driftsudgifter ved undervisning på skole i forbindelse med den er-
hvervsfaglige grunduddannelse afholdes af staten. Undervisningsministeren
fastsætter regler herom og kan fastsætte særlige tilskudsbetingelser for sko-
lerne, for så vidt angår den erhvervsfaglige undervisning.

Stk. 2. Udstyr og inventar til brug for undervisningen kan stilles til rådig-
hed af staten.

Stk. 3. Udgifter til opførelse, til- og ombygning og køb af ejendomme til
brug ved gennemførelsen af undervisningen afholdes efter de for vedkom-
mende skoleform gældende regler. Tilsvarende gælder med hensyn til indret-
ning af lejede lokaler.

Stk. 4. Nærmere regler om ydelse af statsstøtte i henhold til stk. 2 og 3 kan
fastsættes af undervisningsministeren.

§ 13. De nærmere bestemmelser om de uddannelsessøgendes retlige for-
hold under uddannelsen, herunder formen for indgåelse af aftaler mellem de
udddannelsessøgende og praktikstederne, fastsættes af undervisningsministe-
ren efter indstilling fra erhvervsuddannelsesrådet.

§ 14. Tvistigheder mellem uddannelsessøgende og praktikstedet kan ind-
bringes for et nævn, der nedsættes af undervisningsministeren.

Stk. 2. Nævnet består af en formand og 4 faste medlemmer, hvoraf 2 med-
lemmer beskikkes efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening og 2 med-
lemmer efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark. Herudover til-
trædes nævnet for hver sag af 2 medlemmer med særligt kendskab til det på-
gældende erhvervsområde, udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening og Lands-
organisationen i Danmark. Formanden skal opfylde betingelserne for at
kunne udnævnes til dommer. For de 4 faste medlemmer af nævnet beskikkes
stedfortrædere.

Stk. 3. Ved nævnets afgørelse kan en praktikaftale ophæves, ligesom der
kan tilkendes den skadelidte part erstatning.

Stk. 4. Det er overladt til nævnet at træffe afgørelse om, hvorvidt nævnets
møder skal være offentlige.

Stk. 5. Nævnets afgørelse fuldbyrdes efter de for domme fastsatte bestem-
melser i overensstemmelse med retsplejelovens tvangsregler. Fuldbyrdelsesfri-
sten er 15 dage, medmindre andet fremgår af afgørelsens indhold.

Stk. 6. Efter indstilling fra nævnet og erhvervsuddannelsesrådet fastsætter
undervisningsministeren de nærmere regler for nævnets virksomhed.
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Stk. 7. Nævnets afgørelse kan ikke indbringes for domstolene.

§ 15. Ved indgåelse af praktikaftaler skal det bestemmes, på hvilke økono-
miske vilkår eleven skal arbejde.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler for, i hvilket
omfang der skal ydes tilskud til dækning af den uddannelsessøgendes befor-
dring mellem hjem og skole og mellem hjem og praktiksted.

§ 16. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra erhvervsuddannel-
sesrådet udfærdige bestemmelser om, under hvilke vilkår en uddannelsessø-
gende på grundlag af en erhvervsfaglig grunduddannelse skal have adgang til
en videregående uddannelse.

Stk. 2. Ligeledes efter indstilling fra erhvervsuddannelsesrådet kan under-
visningsministeren fastsætte særlige regler for uddannelsen i de tilfælde, hvor
en uddannelsessøgende senere end efter det 9. skoleår ønsker at påbegynde
en erhvervsfaglig grunduddannelse.

Kapitel III. Almindelige bestemmelser.

§ 17. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra erhvervsuddannel-
sesrådet i særlige tilfælde dispensere fra visse af lovens regler, hvis det sker
for at fremme udddannelsesforsøg eller for at give handicappede mulighed
for at gennemføre en erhvervsfaglig grunduddannelse.

§ 18. Loven træder i kraft den 1. august 1976. Det i § 5 omhandlede er-
hvervsuddannelsesråd og de i § 7 omtalte erhvervsuddannelsesudvalg kan
dog nedsættes, så snart loven er vedtaget. Samtidig med lovens ikrafttræden
ophæves lov nr. 291 af 7. juni 1972 om erhvervsfaglige forsøgsuddannelser.

Stk. 2. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved konge-
lig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de sær-
lige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Bemærkninger til de enkelte paragraffer.

Ad § 1. skolen før det 9. skoleår — skal kunne ind-
I kapitel I (§ 1) omtales lovens område, i passes under de erhvervsfaglige grunduddan-
kapitel II (§§ 2-16) gennemgås reglerne for nelser og under det styringssystem, der op-
den erhvervsfaglige grunduddannelse, og i bygges for disse uddannelser. Med hensyn
kapitel III (§§ 17-18) findes almindelige til. hvilke uddannelser der kan komme på
bestemmelser. tale> henvises til betænkningens kapitel I.

Lovens primære sigte er en revision og Gennem en fælles styring af lærlingeud-
udbygning af den erhvervsfaglige grundud- dannelsen og den erhvervsfaglige grundud-
dannelse, således som denne er etableret på dannelse (jfr. § 4 ff.) vil der herudover
grundlag af lov nr. 291 af 7. juni 1972 om kunne gennemføre en gradvis overgang fra
erhvervsfaglige forsøgsuddannelser (forsøgs- den tidligere mesterlære til den nye form for
loven). Det er imidlertid tanken, at uddan- erhvervsfaglig uddannelse i et tempo sva-
nelsessystemet skal opbygges på en sådan rende til de bevillingsmæssige muligheder,
måde, at en række andre erhvervsuddannel-
ser for de 16-19 årige og tillige eventuelt for ^d § 2.
ældre uddannelsessøgende - herunder også Bestemmelsen er med en enkelt ændring
uddannelsessøgende der har forladt folke- identisk med forsøgslovens § 2. Den i for-

Forsøgs-
lovens § 14,
stk. 5.
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søgsloven etablerede trinvise uddannelse fo-
reslås videreført uden væsentlige ændringer.
Der henvises til betænkningens kapitel II.

Ad § 3.
Bestemmelsen er identisk med forsøgslovens
§ 5. Der henvises til bemærkningerne oven
for ad § 2. Med særlig henblik på den
gruppe af unge, der ikke er motiveret for
længerevarende erhvervsuddannelser, kan
der etableres specielle uddannelsesforanstalt-
ninger, der sigter mod anerkendt erhvervs-
kompetence.

Ad §§ 4-5.
Erhvervsuddannelsesrådet skal i første
række erstatte det i henhold til forsøgsloven
nedsatte forsøgsråd. Ved en samtidig æn-
dring af lærlingeloven tænkes lærlingerådet
nedlagt, således at dets opgaver overtages
af erhvervsuddannelsesrådet og eventuelt er-
hvervsuddannelsesudvalgene. Erhvervsud-
dannelsesrådet vil herved blive det centrale,
rådgivende organ inden for de to uddannel-
ser. Det er herudover tanken, at også andre
erhvervsuddannelser skal kunne inddrages
under erhvervsuddannelsesrådet!; kompeten-
ceområde, jfr. lovforslagets § 1. Det kan i
den forbindelse være hensigtsmæssigt, at
formændene for uddannelsesrådet for de
fortsatte skoleuddannelser og uddannelsesrå-
det for de videregående uddannelser tilfor-
ordnes rådet.

Til erhvervsuddannelsesrådet tænkes end-
videre overført en række af de beføjelser,
der varetages af skolerådet for de tekniske
skoler og uddannelsesrådet for handels- og
kontorfagene.

Da det foreslåede antal medlemmer af
rådet er ret stort, forudsættes det til gen-
gæld, at stedfortræderne ikke møder i rådet
sammen med medlemmerne, men kun i ste-
det for disse.

I betænkningens kapitel V findes en over-
sigt over erhvervsuddannelsesrådets beføjel-
ser, men det forudsættes i øvrigt, at under-
visningsministeriet ved bekendtgørelse nø-
jere præciserer rådets opgaver, herunder i
hvilket omfang ministeriet skal indhente ud-
talelse fra rådet, for afgørelser træffes.

Ad §§ 6-7.
Erhvervsuddannelsesudvalgene skal erstatte
de i henhold til forsøgsloven nedsatte forsøgs-

udvalg, og de skal ligesom erhvervsuddan-
nelsesrådet virke såvel inden for de er-
hvervsfaglige grunduddannelser som inden
for lærlingeuddannelserne, samt tillige inden
for de uddannelser der senere måtte blive
inddraget under uddannelsessystemet, jfr.
lovforslagets § 1.

Selv om udvalgene som hovedregel ikke
bør have over 8-10 medlemmer, kan der i
enkelte tilfælde være behov for et lidt større
medlemstal, hvis man ønsker flere interesser
repræsenterede. Der kan også udpeges ad
hoc-medlemmer til særlige sagers behandling.

Ad §§ 8-9.
De fælles faglige udvalg blev oprindelig ned-
sat i medfør af § 24 i lærlingeloven. I med-
før af forsøgslovens § 6 skulle disse udvalg
sammen med brancheudvalgene nedsat i
medfør af § 4 i lov om specialarbejdere
m. fl. og omskoling medvirke ved forsøgsud-
dannelsernes tilrettelæggelse og gennemfø-
relse. Udvalgene tænkes ved lovforslaget op-
retholdt og udbygget. De forudsættes som
hidtil nedsat af de faglige organisationer, og
der skal tillægges udvalgene en særlig kom-
petence såvel inden for de erhvervsfaglige
grunduddannelser som inden for lærlingeud-
dannelserne. Blandt de i § 9 anførte opgaver
kan anføres, at de failles faglige udvalg skal
godkende praktiksteder, og at de bør afgive
indstilling til erhvervsuddannelsesudvalgene
om de enkelte uddannelsers indhold, struk-
tur m. v., om retningslinier for godkendelse
af praktiksteder, om ressourceanvendelsen
inden for vedkommende uddannelsesom-
råde, samt om adgangsbetingelser, adgangsre-
gulering m. v. I sidstnævnte henseende bør
udvalgene også tage arbejdspolitiske hensyn.

Ved en samtidig ændring af lærlingelo-
vens § 24 flyttes de fælles faglige udvalg til
loven om de erhvervsfaglige grunduddannel-
ser m. v. Det forudsættes dog, at de nuvæ-
rende udvalg i videst muligt omfang fortsæt-
ter med den sammensætning, de har for øje-
blikket.

Ad §10.
Det må anses for en forudsætning for effek-
tiviteten af de omhandlede råd og udvalg,
at der etableres den nødvendige sekretariats-
og konsulentbistand. Sekretariatet for er-
hvervsuddannelsesrådet forudsættes talmæs-
sigt at være ret beskedent, medens der for-
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mentlig bliver tale om større sekretariater
for erhvervsuddannelsesudvalgene. Disse se-
kretariater kan til gengæld være fælles for
erhvervsuddannelsesudvalgene og de fælles
faglige udvalg inden for et hovederhvervs-
område, således at de samtidig med at virke
som sekretariat for et erhvervsuddannelses-
udvalg kan stå til rådighed for de fælles fag-
lige udvalg, der hører under det pågældende
hovedområde.

Det forudsættes, at sekretariaterne sam-
mensættes og ansættes af erhvervsuddannel-
sesrådet og de respektive erhvervsuddannel-
sesudvalg.

Bevillingerne til sekretariatsbistand såvel
som til rådets og udvalgenes udgifter i øvrigt
forudsættes tilvejebragt over de årlige finan-
slove. Det påregnes dog ikke at yde vederlag
til rådets og udvalgenes medlemmer.

Ad§ 11.
Bestemmelsen er identisk med forsøgslovens
§ 10. Undervisningen vil — som i forsøgsperi-
oden - normalt ske på handelsskolerne og
på de tekniske skoler, men også andre skoler
kan tænkes inddraget f. eks. specialarbejder-
skoler, husholdningsskoler m. fl. I forbin-
delse med undervisningen i almene fag vil
man også kunne tænke sig et samarbejde
med for eksempel gymnasieskolen.

Ad § 12.
Bestemmelserne er identiske med forsøgslo-
vens §11.1 lærlingeuddannelserne har lære-
mesteren hidtil betalt en del af driftsudgif-
terne i forbindelse med skoleundervisningen,
men ved lov nr. 284 af 26. juni 1975 er det
fastsat, at driftstilskud til lærlingeundervis-
ningen for lærlingekontrakter indgået efter
1. april 1975 ydes med 80 pct. af staten og
20 pct. af kommunerne (amtskommunerne).
Ikke mindst på grundlag heraf må det anses
for naturligt at fastholde den i forsøgsloven
fastlagte ordning, hvorefter driftsudgifterne
afholdes af staten. Der henvises i øvrigt til
betænkningens kapitel Vil.

Ad§ 15.
Bestemmelsen er med en enkelt ændring
identisk med forsøgslovens § 13. De retlige
forhold for de erhvervsfaglige grunduddan-
nelser har ikke under forsøgsperioden fun-
det deres endelige afklaring.

Det må anses for hensigtsmæssigt, om der
i forbindelse med nærværende lov udstedes
en bekendtgørelse om de retlige forhold
såvel under den skolemæssige del af uddan-
nelsen som under praktikopholdene. Der
henvises i øvrigt til betænkningens kapitel
VI.

Ad § 14.
Bestemmelsen er identisk med forsøgslovens
§ 14. Tvistighedsnævnet i henhold til for-
søgsloven af 1972 er først blevet nedsat i
maj 1975, idet der ikke har været sager, der
har krævet forelæggelse for nævnet.

Der har fra dommerside været rejst be-
tænkeligheder over for tvistighedsnævnet
og de i medfør af lærlingeloven nedsatte
voldgiftsretter. I betænkningens kapitel VI
er der imidlertid givet en nøjere begrundelse
for, hvorfor tvistighedsnævnet bør oprethol-
des. Lærlinge voldgiftsretterne er samtidig
foreslået nedlagt og erstattet med tvistigheds-
nævnet. Man har i betænkningen lagt vægt
på den sagkundskab, der tilføres nævnet ved
udpegning af repræsentanter for arbejdsmar-
kedets parter som medlemmer af nævnet.

Ad § 15.
Bestemmelsen i stk. 1 svarer til lærlingelo-
vens § 4, stk. 1.

Bestemmelsen i forsøgslovens § 12 om, at
der under skoleundervisningen af staten skal
ydes den uddannelsessøgende en særlig godt-
gørelse, er ikke medtaget i lovforslaget, og
de uddannelsessøgende vil derfor fremover
være henvist til samme støtte (ungdomsy-
delse og uddannelsesstøtte), som gælder for
andre uddannelsessøgende, medmindre der i
reglerne for disse støtteformer kan indsættes
særlige begunstigelsesregler.

Ad§ 16.
Bestemmelsen svarer delvis til forsøgslovens
§15.

Da den erhvervsfaglige grunduddannelse
er opbygget med start efter folkeskolens 9.
skoleår og med et nærmere fastlagt uddan-
nelsesforløb, må der skabes mulighed for, at
uddannelsen i særlige tilfælde kan gennem-
føres på anden måde, eller at uddannelsen
kan suppleres med en videregående uddan-
nelse.
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Ad §17.
Da der stadig i et vist omfang er tale om for-
søgsuddannelser eller uddannelser under ud-
vikling, findes det rimeligt at medtage en di-
spensationsbestemmelse.

Ad § 18.
Forsøgsloven, der trådte i kraft den 1. au-
gust 1972, har ikke nogen bestemt gyldig-

hedsperiode, men efter lovens § 17, stk. 2,
skal forslag om revision fremsættes for fol-
ketinget i folketingsåret 1975-76. Af hensyn
til uddannelsernes tilrettelægning har man
foreslået den 1. august 1976 som en pas-
sende dato for overgang fra den gamle til
den nye lov.

Lovforslagets § 18, stk. 2, er identisk med
bestemmelsen i forsøgslovens § 17, stk. 3.
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Lovrevisionsudvalget
vedr. de erhvervsfaglige
grunduddannelser.

Bilag 6.

UDKAST.

Bekendtgørelse om de retlige forhold for elever under
erhvervsfaglig grunduddannelse.

1 henholdtil lov af 1976 om
erhvervsfaglige grunduddannelser m. v. fast-
sættes:

Kapitel I.

Optagelsesbestemmelser.
§ 1. Enhver, som efter gennemgang af 9.

skoleår ønsker en erhvervsfaglig grundud-
dannelse, kan optages til basisuddannelsen.

Stk. 2. I særlige tilfælde, herunder hensy-
net til elevernes uddannelsesmuligheder in-
den for det valgte uddannelsesområde, kan
undervisningsministeriet efter indstilling fra
erhvervsuddannelsesrådet begrænse adgan-
gen til basisuddannelsen inden for et hoved-
erhvervsområde.

§ 2. Ansøgning om optagelse til basisud-
dannelsen sendes til den skole, på hvilken
der søges optagelse. Ansøgning skrives på en
formular, der er godkendt af undervisnings-
ministeriet efter indstilling fra erhvervsud-
dannelsesrådet.

Stk. 2. Skolen træffer beslutning om ele-
vens optagelse. Regler om optagelse kan fast-
sættes af undervisningsministeriet efter ind-
stilling fra erhvervsudddannelsesrådet.

§ 3. Elever, som har gennemgået basisud-
dannelsen, og som har indgået aftale om
praktikophold, kan fortsætte uddannelsen i
2. del inden for den valgte uddannelsesret-
ning, jfr. dog § 9.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan i
særlige tilfælde tillade en elev at begynde på
2. dels skoleophold, selv om betingelserne
efter stk. 1 ikke er opfyldt.

Stk. 3. Efter indstilling fra erhvervsud-

dannelsesrådet kan undervisningsministeriet
dog begrænse tilgangen til de enkelte uddan-
nelsesretninger på 2. del, dels under hensyn
til elevernes uddannelsesmuligheder, dels
under hensyn til deres fremtidige beskæfti-
gelsesmuligheder.

§ 4. Undervisningsministeriet fastsætter
regler om skolernes indkaldelse af elever til
skoleophold.

Kapitel II.

Elevernes deltagelse i skoleundervisningen.
§ 5. Eleverne skal deltage i undervisnin-

gen i de obligatoriske fællesfag, retningsfa-
gene og i de valgfri fag, som indgår i elever-
nes timeplaner.

Stk. 2. Elever, der uden lovlig grund ude-
bliver fra undervisningen, eller som gør sig
skyldige i alvorlige disciplinære forseelser,
kan af skolen udelukkes fra fortsat undervis-
ning. Det pågældende erhvervsuddannelses-
udvalg skal underrettes om udelukkelsen.

Stk. 3. Afgørelse truffet i henhold til stk.
2 kan af parterne indbringes til endelig afgø-
relse i undervisningsministeriet. Afgørelser,
der vedrører elever på 2. del, skal meddeles
vedkommende erhvervsuddannelsesudvalg.

Kapitel III.

Bestemmelser om praktikophold i 2. del.

Praktikaftalen.
§ 6. Indgår en arbejdsgiver og en uddan-

nelsessøgende en aftale om praktikophold
som led i en erhvervsfaglig grunduddan-
nelse, skal aftalen udformes efter de regler,
som fastsættes nedenfor.
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§ 7. Ved indgåelse af en praktikaftale på-
hviler det arbejdsgiveren at oprette en skrift-
lig aftale. Aftalen affattes på en af undervis-
ningsministeriet efter indstilling fra erhvervs-
uddannelsesrådet godkendt formular, der er
fælles for hovederhvervsområderne. Aftalen
skal underskrives af parterne. Såfremt ele-
ven er under 18 år og ikke har indgået ægte-
skab, skal forældrene som indehavere af
forældremyndigheden underskrive sammen
med eleven.

Stk. 2. Aftalen skal angive parterne, afta-
leperioden, uddannelsens art angivet som
hovederhvervsområde og uddannelsesret-
ning, skoleopholdenes antal og varighed
samt deres omtrentlige placering i aftaleperi-
oden.

Stk. 5. Aftalen skal endvidere angive de
lønmæssige vilkår i ansættelsesperioden, øv-
rige arbejdsvilkår samt den daglige arbejds-
tid.

Stk. 4. Aftalen skal henvise til de uddan-
nelsesregler, som er fastsat for den pågæl-
dende uddannelse.

§ 8. Det påhviler normalt eleven selv at
fremskaffe en aftale om praktikophold.

Stk. 2. Formidling af praktikpladser sker
gennem arbejdsformidlingskontorerne. Er-
hvervsuddannelsesudvalgene, de fælles fag-
lige udvalg samt brancheudvalgene kan
være behjælpelige med at fremskaffe prak-
tikpladser.

Stk. 3. Arbejdsformidlingskontorerne på-
ser, at praktikaftalen er indgået i overens-
stemmelse med de regler, der er fastsat for
den pågældende uddannelse, at praktikste-
det er godkendt af de fælles faglige udvalg,
samt at eleven har gennemgået basisuddan-
nelsen.

§ 9. Undervisningsministeriet kan i sær-
lige tilfælde efter indstilling fra erhvervsud-
dannelsesrådet iværksætte supplerende prak-
tikundervisning (værkstedsskoler m. v.), så-
fremt et rimeligt antal praktikpladser ikke
kan fremskaffes.

§ 10. Praktikaftalen omfatter praktikop-
hold for en periode svarende til mindst et
kompetencegivende uddannelsestrin.

Stk. 2. Erhvervsuddannelsesudvalgene
kan i særlige tilfælde, hvor uddannelsesmæs-
sige krav til praktikstederne gør det umuligt

for en enkelt virksomhed til at opfylde alle
uddannelseskravene, give tilladelse til, at der
indgås flere praktikaftaler af kortere varig-
hed, som tilsammen omfatter en periode sva-
rende til et kompetencegivende uddannelses-
trin.

Løn- og arbejdsvilkår under praktik-
opholdet.

§ 11. Arbejdsgiveren kan kun undtagel-
sesvis anvende praktikeleven til arbejde,
som ikke har et uddannelsesmæssigt sigte,
og kun under forudsætning af, at det uddan-
nelsesmæssige mål kan nås.

Stk. 2. Praktikelever under 18 år kan ikke
deltage i arbejdskonflikter. For praktikele-
ver, som er fyldt 18 år, og som er medlem af
en fagforening, medfører deltagelse i ar-
bejdskonflikter, at praktikaftalen forlænges
med et tidsrum svarende til den af organisa-
tionerne iværksatte arbejdsstandsning.

§ 12. Løn og arbejdsvilkår under prakti-
kopholdet skal udgøre mindst det overen-
skomstmæssigt vedtagne for uddannelsessø-
gende inden for det pågældende fagområde.

Stk. 2. For fagområder, inden for hvilke
der ikke findes en kollektiv overenskomst
mellem fagets arbejdsgiver- og arbejdstager-
organisationer, nedsætter de faglige organi-
sationer et lønnævn for hvert hovederhvervs-
område. Nævnet sammensættes af 2 arbejds-
giver- og 2 arbejdstagerrepræsentanter samt
af en af arbejdsretten udpeget formand.

§ 13. I tilfælde af sygdom under praktik-
opholdet gælder dagpengelovens regler.

Stk. 2. Praktikelever i handels- og kontor-
området lønnes dog i tilfælde af sygdom ef-
ter funktionærlovens regler.

§ 14. I tilfælde af graviditet og fødsel
under praktikopholdet gælder dagpengelo-
vens regler.

Stk. 2. For praktikelever i handels- og
kontorområdet gælder dog funktionærlovens
regler med hensyn til orlov og aflønning.

§ 15. I praktikperioden gælder bestem-
melserne i loven om arbejdsmarkedets til-
lægspension for elever under erhvervsfaglig
grunduddannelse.



107

§ 16. De uddannelsessøgende har ret til
ferie efter ferielovens regler. Ret til feriefri-
hed optjenes på grundlag af såvel praktikop-
holdene som skoleopholdene.

Stk. 2. Praktikvirksomheden udbetaler ele-
verne feriegodtgørelse efter ferielovens reg-
ler for den periode, i hvilken eleven har
modtaget løn fra praktikvirksomheden.

§ 17. Ændringer i eller tilføjelser til prak-
tikaftalen kan kun ske med godkendelse af
de pågældende fælles faglige udvalg.

Praktikaftalens varighed.
§ 18. Praktikaftalen er normalt uopsigelig

i aftaleperioden, jfr. dog stk. 3.
Stk. 2. Såfremt parterne er enige derom,

kan aftalen dog bringes til ophør før afslut-
ningen af et kompetencegivende trin. For
elever, som er under 18 år, og som ikke har
indgået ægteskab, kræves samtykke fra for-
ældremyndighedens indehaver.

Stk. 3. De første 3 måneder i aftaleperio-
den betragtes som en gensidig prøvetid,
inden for hvilken parterne kan hæve aftalen
uden varsel. Eventuelle skoleophold medreg-
nes ikke i prøvetiden, som forlænges tilsva-
rende.

§ 19. Såfremt praktikeleven har været fra-
værende fra praktikstedet i mere end 25 ar-
bejdsdage inden for et uddannelsesår, kan
erhvervsuddannelsesudvalget efter samråd
med de fælles faglige udvalg og brancheud-
valgene forlænge praktikopholdet. Praktik-
aftalen kan dog ikke forlænges med mere
end den periode, som den uddannelsessø-
gende har været fraværende. Praktikaftalen
skal påtegnes om forlængelsen.

Stk. 2. Erhvervsuddannelsesudvalgets af-
gørelse i henhold til stk. 1 er endelig.

Praktikaftalens ophør, tvistigheder m. v.
§ 20. Såfremt den ene part væsentlig mis-

ligholder sine forpligtelser, kan den anden
part hæve aftalen. Aftalen skal dog hæves
inden rimelig tid, efter at den pågældende
har fået kendskab eller ved anvendelse af al-
mindelig agtpågivenhed burde have fået
kendskab til den omstændighed, som be-
grunder ophævelsen. Dersom eleven er
under 18 år og ikke har indgået ægteskab,
kan ophævelse fra elevens side kun ske med

samtykke fra forældremyndighedens indeha-
ver.

§ 21. Såfremt en væsentlig forudsætning
for aftaleindgåelsen er urigtig eller senere
brister, kan en part ligeledes hæve aftalen.
Det skal være klart for modparten, at den
pågældende forudsætning er væsentlig. Afta-
len skal dog hæves inden rimelig tid, efter at
den pågældende har fået kendskab eller ved
anvendelse af almindelig agtpågivenhed
burde have fået kendskab til den omstændig-
hed, som begrunder ophævelsen. Dersom
eleven er under 18 år og ikke har indgået
ægteskab, kan ophævelse fra elevens side
kun ske med samtykke fra forældremyndig-
hedens indehaver.

§ 22. Såfremt aftalen hæves i henhold til
ovennævnte bestemmelse under omstændig-
heder, som modparten kan gøres ansvarlig
for, kan den part, som hæver, kræve erstat-
ning for det tab, han derved lider.

§ 23. I tilfælde af uoverensstemmelse mel-
lem den uddannelsessøgende og praktikste-
det skal erhvervsuddannelsesudvalget i sam-
råd med det faglige udvalg og brancheud-
valg søge at forlige sagen, inden parterne
tager skridt til at hæve aftalen.

§ 24. Tvistigheder mellem parterne i prak-
tikaftalen kan indbringes for tvistighedsnæv-
net.

Kapitel IV.

Bedømmelser, prøver, uddannelses-
beviser m.v.

§ 25. Undervisningsministeriet kan efter
forslag fra det pågældende erhvervsuddan-
nelsesudvalg og efter indstilling fra erhvervs-
uddannelsesrådet fastsætte regler om eva-
luering, tilrettelæggelse af kompetencegi-
vende prøver samt karakterskala.

§ 26. Skolen udsteder uddannelsesbevis
til elever, der har gennemgået basisuddan-
nelsen.

Stk. 2. Efter gennemførelse af et kompe-
tencegivende uddannelsestrin på 2. del ud-
steder erhvervsuddannelsesudvalget et ud-
dannelsesbevis. Beviset udfærdiges på grund-
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lag af erklæringer fra praktikstedet og fra
vedkommende skole.

Stk. 3. Erhvervsuddannelsesudvalget kan
overlade til den pågældende skole at udstede
uddannelsesbeviser.

§ 27. Elever, som ikke gennemfører ud-
dannelsen, har ret til efter anmodning at få
dokumentation for den del af uddannelsen,
som er gennemgået. Dokumentationen udste-
des for basisuddannelsens vedkommende af
skolen, og for 2. dels vedkommende af er-
hvervsuddannelsesudvalget. Udvalget kan

overlade til skolen at udstede dokumentatio-
nen.

§ 28. Nærmere regler om uddannelsesbe-
visernes udformning samt om udfærdigelse
af dokumentation for den del af uddannel-
sen, der er gennemgået, fastsættes af under-
visningsministeriet efter indstilling fra er-
hvervsuddannelsesrådet.

Kapitel V.

Ikrafttrædelse.
§ 29. . . .


