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Forord

I de senere år har opmærksomheden i stigen-
de grad været rettet mod de problemer, den
tekniske udvikling og industriproduktionens
vækst har rejst med hensyn til uddannelse af
teknisk arbejdskraft af forskellig art. Samtidig
har den videnskabelige udvikling sammen med
gymnasieskolernes og de tekniske uddannelses-
institutioners øgede behov for lærerkræfter be-
virket en følelig mangel på matematisk og na-
turvidenskabelig uddannet arbejdskraft.

I en betænkning: Hvad kan der gøres for at
afhjælpe manglen på teknikere, fremlagde et af
Dansk Ingeniørforening nedsat udvalg i 1955
en række forslag om den fremtidige tekniker-
uddannelse. Omtrent samtidig nedsatte han-
delsministeriet et udvalg til at gennemgå tek-
nikas undervisningsmæssige, administrative og
økonomiske forhold, og i april 1956 afholdt
undervisningsministeren en rundbordskonfe-
rence om manglen på naturvidenskabelig og
teknisk uddannet arbejdskraft.

I erkendelse af, at der forelå en omfattende
række indbyrdes sammenhængende problemer,
gav regeringen i en udtalelse fra statsministeriet
af 10. juli 1956 meddelelse om, at det var be-
sluttet at nedsætte en række udvalg til at kort-
lægge hele problemområdet og formulere for-
slag til påkrævede foranstaltninger, jfr. bilag 1.

Som det centrale led i denne undersøgelse
nedsatte statsministeren herefter under 28. sep-
tember 1956 teknikerkommissionen, som fik til
opgave,

at opridse de tendenser, den fremtidige tek-
niske udvikling indebærer med hensyn til
behovet for ingeniører og andre teknikere
af forskellige faggrupper og kvalifikations-
grader, og

at skitsere rammerne for den fremtidige tek-
niske uddannelse med henblik på at sikre
en udvidelse og effektivisering af hele den-
ne uddannelse.

Det blev herunder pålagt kommissionen at
tage hensyn til sammenkædningen med lær-
lingeuddannelsen og uddannelsen ved de tek-
niske skoler og fagskoler, ligesom det måtte
sikres, at den tekniske viddannelse på harmonisk
måde bygger videre på den almindelige skole-
undervisning. Endvidere måtte kommissionen
have opmærksomheden henledt på, at der sik-
res ligelig adgang til den tekniske uddannelse,
og at der åbnes adgang for kvinder til disse ar-
bejdsområder, jfr. bilag 2.

Til formand for kommissionen udpegedes
civilingeniør, dr. techn. C. A. Møller og til
næstformand daværende rektor for Danmarks
tekniske Højskole, professor, dr. techn. Anker
Engelund. Efter direktør C. A. Møllers død
blev dr. techn. A. N. Neergaard i september
1958 udpeget til formand.

Ved kommissionens afslutning bestod kom-
missionen iøvrigt af følgende medlemmer:

departementschef E. Ulrik Andersen,
Finansministeriet

direktør J. Barner-Rasmussen,
Teknisk Skoleforening

direktør H. P. Christiansen,
Ingeniørsammenslutningen

ingeniør Vilhelm Eller,
Fællesrepræsentationen for danske Arbejds-
leder- og tekniske Funktionærforeninger

direktør Henning Friis

afdelingschef, dr. jur. T. Haarløv,
Arbej dsministeriet

departementschef H. H. Koch,
Atomenergikommissionen,

direktør, civilingeniør Axel Kristensen,
Dansk Ingeniørforening

departementschef Alb. Michelsen,
Undervisningsministeriet



overlærer Stinus Nielsen,
Danmarks Lærerforening

sekretær Thomas Nielsen,
Landsorganisationen i Danmark,
De samvirkende Fagforbund

professor, dr. phil. Mogens Pihl

direktør Werner Rasmussen,
Tilsynet med den tekniske undervisning

departementschef Erik Ib Schmidt,
Det økonomiske Sekretariat

departementschef Axel Skalts,
Arbejdsmarkedsrådet

tømrermester Svend Storm,
Håndværksrådet

professor, civilingeniør K. E. Bredahl Sørensen,
Udvalget vedr. tekniske assistenter

fabrikant C. C. Thomsen,
Udvalget vedr. uddannelse af tekstilteknikere

afdelingschef P. Villadsen,
Handelsministeriet

departementschef Agnete Vøhtz,
Undervisningsministeriet

direktør, civilingeniør Jørgen Zedeler,
Udvalget vedr. uddannelse af industri-
laboranter

Endvidere har direktør Ove Guldberg deltaget
i alle møder.

Til leder af kommissionens sekretariat ud-
pegedes arbejds- og socialministeriernes davæ-
rende statsvidenskabelige konsulent, nu direk-
tør for socialforskningsinstituttet Henning
Friis, som har været bistået af konsulent i
finansministeriet O. 1. Mikkelsen, fuldmægtig
i undervisningsministeriet Jens Louis Petersen
og fuldmægtig i handelsministeriet Gregers
Thomsen. Cand. polit. Lars Andersen, arbejds-
ministeriet, har bistået ved betænkningens ud-
arbejdelse, og fuldmægtig Gunnar Klavs en, Det
statistiske Departement, har forestået de stati-
stiske opgørelser af ingeniør- og farmaceutbe-
standen og de dertil svarende prognoser m. v.

Kommissionen har samarbejdet med følgende
udvalg under de forskellige ministerier:

Det af finansministeren den 24. august 1956
nedsatte udvalg til behandling af bevillings-
mæssige og lønmæssige problemer af hastende
karakter i forbindelse med teknikeruddannel-
serne. Udvalgets formand er departementschef

E. Ulrik Andersen, finansministeriet. Ved kom-
missionens afslutning bestod udvalget iøvrigt af
følgende medlemmer: Kontorchef K. Bredahl,
professor, dr. techn. Anker Engelund, depar-
tementschef Alb. Michelsen, fuldmægtig Gre-
gers Thomsen, samt direktøren for tilsynet med
den tekniske undervisning. Ekspeditionssekre-
tær i finansministeriet Leo Nielsen har været
udvalgets sekretær.

Det af undervisningsministeren den 12. juli
1956 nedsatte udvalg vedrørende den matema-
tisk-naturvidenskabelige uddannelse med den
opgave at undersøge spørgsmål i forbindelse
med den matematisk-naturvidenskabelige skole-
undervisning, de videregående uddannelser,
herunder undervisningsplanerne og tilgangen
til uddannelserne. Til formand for udvalget
blev udpeget daværende rektor for Danmarks
tekniske Højskole, professor, dr. techn. Anker
Engelund. Ved udvalgets afslutning bestod det
iøvrigt af følgende medlemmer: Departements-
chef E. Ulrik Andersen, overlærer Esther Jen-
sen, professor H. Højgaard Jensen, professor,
dr. phil. Børge Jessen, professor, dr. phil. Ha-
kon Lund, professor, dr. phil. Mogens Pihl, lek-
tor Ole Rindung, rektor P. Rubinstein, semina-
rierektor Utoft Sørensen og fuldmægtig Jens
Louis Petersen, der tillige har fungeret som
udvalgets sekretær med bistand af sekretær i
undervisningsministeriet, frøken Ida Dybdal.

Udvalget har i juli 1959 afgivet betænkning
om den matematisk-naturvidenskabelige uddan-
nelses karakter og omfang.

Det af handelsministeren den 31. marts 1955
nedsatte teknikumudvalg med den opgave at
gennemgå de danske teknikas undervisnings-
mæssige, administrative og økonomiske forhold.
Til formand for udvalget blev udpeget direktør
F. V. Haugsted, som i september 1957 blev
afløst af direktør /. Bamer-Rasmussen. Ved
kommissionens afslutning bestod udvalget iøv-
rigt af følgende medlemmer: Direktør Otto
Christiansen, direktør Aage H. Larsen, direktør
L. Chr. Lomholt, konsulent O. I. Mikkelsen,
lektor Alfred Petersen, direktør Werner Ras-
mussen, direktør Henry Skov, tømrermester
Svend Storm og fuldmægtig Gregers Thomsen,
der tillige har været udvalgets sekretær.

Efter drøftelse i teknikerkommissionen ned-
satte handelsministeren endvidere den 28. no-
vember 1956 følgende 3 specialudvalg:

Udvalget vedrørende tekniske assistenter med
professor K. E. Bredahl Sørensen som formand.
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Ved udvalgets afslutning bestod det iøvrigt af
følgende medlemmer: Direktør J. Barner-Ras-
mussen, direktør J. Fakstorp, direktør Henning
Friis, skoleinspektør A. L. Halek, direktør Børge
K. Hansen, direktør E. Harrsen, direktør Thor-
bjørn Heilmann, direktør E. Hill-Madsen, civil-
ingeniør Ove Høybye, fabriksinspektør fru In-
ger Wilfred Jensen, kontorchef P. Kirstein, ma-
skinmester H. P. Larsen, direktør L. Chr. Lom-
holt, direktør S. A. L. Mansted, direktør Paul
Marshall, konsulent O. I. Mikkelsen, direktør
A. N. Neergaard, sekretær Thomas Nielsen,
lektor Alfred Petersen, direktør Werner Ras-
mussen, direktør Ove Ravnemose, direktør Ole
H. Schmith, direktør N. M. Steenberg, direk-
tør H. C. Torbøl og fuldmægtig Gregers
Thomsen, der tillige har været udvalgets sekre-
tær bistået af sekretær i handelsministeriet
Troels Larsen.

Udvalget vedrørende uddannelse af industri-
laboranter med direktør /. Zedeler som for-
mand. Ved sin afslutning bestod udvalget iøv-
rigt af følgende medlemmer: Laborant Bern-
hard Andersen, forretningsfører Ernst Borg,
civilingeniør fru Inger Byriel, direktør J. Faks-
torp, civilingeniør Erling Franck, direktør Hen-
ning Friis, direktør Thorbjørn Heilmann, di-
rektør E. Hill-Madsen, vicedirektør H. Horn-
by, direktør Mogens Jul, kontorchef P. Kir-
stein, maskinmester H. P. Larsen, civilingeniør
J. K. Laursen, konsulent O. I. Mikkelsen, in-
spektør J. V. Rasmussen, direktør K. Georg
Sørensen, direktør H. C. Torbøl, afdelingsinge-
niør M. Tvede, og fuldmægtig Gregers Thom-
sen, der sammen med sekretær i handelsmini-
steriet Preben Milling har varetaget udvalgets
sekretariatsforretninger.

Udvalget vedrørende uddannelse af tekstil-
teknikere med fabrikant C. C. Thomsen som
formand. Ved sin afslutning bestod udvalget
iøvrigt af følgende medlemmer: Forstander
Vagn Bruun, forretningsfører Thorvald Chri-
stensen, direktør Henning Friis, forbundsfor-
mand Holger Hansen, forstander Jørgen
Mackeprang, konsulent O. I. Mikkelsen, des-
sinatør, frøken Vibeke Bruun de Neergaard,
direktør Werner Rasmussen, afdelingschef M.
Tvede og fuldmægtig Gregers Thomsen, der
tillige har været udvalgets sekretær bistået af
sekretær i handelsministeriet Troels Larsen.

Efter at teknikerkommissionen havde indledt
drøftelser med forsvarsministeriet om forsvarets

anvendelse af værnepligtige nedsattes af nævn-
te ministerium den 6. maj 1957 et arbejdsud-
valg vedrørende anvendelse af værnepligtige
teknikere med kaptajn O. K. Lind, forsvars-
ministeriet som formand. Udvalget bestod iøv-
rigt af: Direktør Henning Friis, oberstløjtnant
J. Horskjær, professor H. Højgaard Jensen,
kaptajn J. T. Jensen, orlogskaptajn N. F.
Lange, konsulent O. I. Mikkelsen, kaptajn O.
Mortensen, kaptajn N. M. C. Probst og kap-
tajn I. Højme, der har været udvalgets sekre-
tær.

Teknikerkommissionen har endvidere selv,
efterhånden som nye opgaver har trængt sig på,
nedsat enkelte underudvalg og arbejdsgrupper
til behandling af særlige spørgsmål. De vigtig-
ste af disse er:

Udvalget vedrørende farmaceutuddannelsen
nedsat den 2. januar 1958 med direktør, dr.
techn. A. N. Neergaard som formand og iøv-
rigt bestående af: Departementschef E. Ulrik
Andersen, apoteker Sv. E. Bjørn, rektor for
Danmarks farmaceutiske Højskole, dr. phil. Carl
Faurholt, laboratoriechef, dr. pharm. J. G.
Hald, provisor Lars Bagger Hansen, apoteker
A. D. Hørliick, provisor H. Viskinge Jensen,
fuldmægtig Gunnar Klavsen, ekspeditionsse-
kretær Aage Lorentzen, fuldmægtig Jens Louis
Petersen, professor, dr. techn. P. Søltoft og di-
rektør C. G. Wolffbrandt. Sekretær i undervis-
ningsministeriet E. Goldschmidt har været ud-
valgets sekretær.

Udvalget vedrørende kemisk-tekniske tiddan-
nelser nedsat den 27. maj 1958 med direktør,
dr. techn. A. N. Neergaard som formand. Ved
sin afslutning bestod udvalget iøvrigt af føl-
gende medlemmer: Rektor, dr. phil. Carl Faur-
holt, professor, dr. phil. K. A. Jensen, direktør,
civilingeniør Mogens Jul, rektor for Dan-
marks tekniske Højskole, professor, dr. techn.
E. Knuth-Winterfeldt, lektor, cand. mag. T.
Melson, civilingeniør H. D., C. Aa. Bang Pe-
tersen, direktør, civilingeniør Kaj Poulsen, pro-
fessor, lic. agro. M. Sode-Mogensen, professor,
dr. techn. P. Søltoft, direktør, cand. pharm.
C. G. Wolffbrandt og direktør, civilingeniør
Jørgen Zedeler. Amanuensis, civilingeniør
Vagn Fabritius Buchwald har været udvalgets
sekreter.

Udvalget vedrørende oplysning og erhvervs-
orientering indenfor det naturvidenskabelige og
tekniske omrade nedsat den 17. maj 1958 med
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direktør Homing Friis som formand og iøvrigt
bestående af: Kontorchef i arbejdsdirektoratet
Poul G. Gad, direktør Erik Hauerslev, over-
lærer Esther Jensen, professor H. Højgaard
Jensen, direktør, civilingeniør Axel Kristensen
(med direktør Ove Guldberg som suppleant),
redaktør Børge Michelsen, fuldmægtig Jens
Louis Petersen, direktør Werner Rasmussen, af-
delingschef Hans Sølvhøj og professor, dr.
techn. Georg Weber (med direktør K. O. B.
Jørgensen som suppleant). Sekretær Grete Thy-
kier, arbejdsdirektoratet, har været udvalgets
sekretær.

Endelig nedsattes med henblik på udarbej-
delse af en betænkning i maj 1958 et arbejds-
udvalg med departementschef Erik Ib Schmidt
som formand. Ved sin afslutning bestod ud-
valget iøvrigt af følgende medlemmer: Direk-
tør H. P. Christiansen, ingeniør Vilhelm Eller,
direktør Henning Friis, direktør Ove Guldberg,
konsulent O. I. Mikkelsen, direktør A. N.
Neergaard, fuldmægtig Jens Louis Petersen,
professor Mogens Pihl, direktør Werner Ras-
mussen, professor Bredahl Sørensen og fuld-
mægtig Gregers Thomsen. Cand. polit. Lars
Andersen har været udvalgets sekretær.

København, i september 1959-

E. Ulrik Andersen J. Barner-Rasmussen H. P. Christiansen

Vilhelm Eller Anker Engelund
(næstformand)

Henning Friis
(leder af sekretariatet)

T. Haarløv

H. H. Koch Axel Kristensen Alb. Michelsen

A. N. Neergaard Stinus Nielsen Thomas Nielsen Mogens Pihl
(formand)

Werner Rasmussen Erik Ib Schmidt Axel Skalts

Svend Storm K. E. Bredahl Sørensen C. C. Thomsen P. Villadsen

Agnete Vøhtz Jørgen Zedeler

O. /. Mikkelsen Jens Louis Petersen

Gregers Thomsen Lars Andersen



KAPITEL I.

De af kommissionen afgivne indstillinger m. v.

Kommissionen har under hensyn til det stær-
ke behov for øget tilgang af teknikere lagt
vægt på hurtigt at udarbejde konkrete forslag
til nye uddannelser inden for de områder, hvor
behovet har været mest påtrængende. En række
af forslagene er allerede blevet iværksat gen-
nem de for undervisningen og uddannelsen
normalt ansvarlige, administrative organer.
Kommissionen har nøje fulgt gennemførelsen
af de foreslåede uddannelser og har herunder
gentagne gange afgivet supplerende forslag og
henstillinger for at sikre, at de på en tilfreds-
stillende måde kommer til at dække de af
kommissionen skønnede uddannelsesbehov.

Kommissionen har sideløbende overvejet de
generelle principper for de tekniske og natur-
videnskabelige uddannelser. Resultatet af disse
overvejelser fremgår af kapitel II. I de følgende
kapitler er der for hvert af de vigtigere uddan-
nelsesområder givet en oversigt over uddannel-
sesforholdene ved kommissionens nedsættelse og
de ændringer, som kommissionens virksomhed
har givet anledning til samt kommissionens
forslag til yderligere udbygning af de respek-
tive dele af uddannelsessystemet. De følgende
kapitler omhandler det offentliges anvendelse
af teknikere samt spørgsmålet om folkeoplys-
ning og erhvervsorientering inden for det na-
turvidenskabelige og tekniske område. I et af-
sluttende kapitel har kommissionen fremsat sine
synspunkter på den fremtidige planlægning og
administration af det tekniske og naturviden-
skabelige uddannelsessystem, og man har i for-
bindelse hermed fundet det nødvendigt at tage
administrationen af hele undervisnings- og ud-
dannelsessystemet op til generel overvejelse.

I det følgende har man anført en oversigt
over de forslag og henstillinger, som kommis-
sionen har afgivet under sin virksomhed.

1. Om oprettelse af en teknisk
forberedelseseksamen og tilvejebringelse af dertil

svarende uddannelsesmuligheder.

a. Indstilling af 28/11 1957 om oprettelse af
forberedelseskursus og forberedelsesprøve
(teknisk forberedelsesprøve) til de kort-
varige tekniske uddannelser (bilag 4).

b. Indstilling af 19/12 1957 om gennemførel-
se af dagundervisning i fortsættelse af
folkeskolen for elever, der ønsker at af-
lægge teknisk forberedelseseksamen som
adgang til de kortvarige tekniske uddan-
nelser (bilag 5).

Undervisningsministeriet har i et cirkulære af
21/4 1958 givet bestemmelser om indførelse af
forberedende undervisning i folkeskolens 8. og
9- klasse til optagelsesprøven til visse tekniske
uddannelser (bilag 6), samt i bekendtgørelse af
samme dato tillige givet bestemmelser om god-
kendelse af en sådan undervisning i medfør af
lov om ungdomsundervisning (bilag 7).

c. Indstilling af 7/5 1958 om udarbejdelse af
passende lærebøger og andet undervisnings-
materiale med sigte på den forberedende
undervisning til de kortvarige tekniske ud-
dannelser.

d. Indstilling af 11/6 1959 om bibeholdelse
af undervisning i regning, matematik og
fysik i 6. og 7. klasse i mindst samme om-
fang som hidtil som forudsætning for gen-
nemførelse af en teknisk forberedelses-
undervisning i 8. og 9- klasse.

2. Om oprettelse af kortvarige tekniske uddannelser.

a. Indstilling af 24/5 1957 om uddannelse af
elektronikteknikere (bilag 8).



b. Indstilling af 20/6 1957 af endeligt for-
slag til uddannelse af tekniske assistenter,
tegnere, beregnere og driftsassistenter samt
foreløbig indstilling om uddannelse af in-
dustrilaboranter og tekstilteknikere (bilag
9).

c. Endelig indstilling af 11/7 1958 om uddan-
nelse af laboratoriemedhjælpere og labora-
torieteknikere (bilag 10).

d. Endelig indstilling af 11/7 1958 om uddan-
nelse af tekstilteknikere (bilag 11).

e. Indstilling af 27/5 1958 om oprettelse af
aftenkursus for tekniske assistenter (bilag
12).

f. Indstilling af 27/6 1959 vedrørende uddan-
nelse af kemoteknikere (bilag 13).

g. Indstilling af 7/5 1958 om vejledning til
de tekniske skoler med hensyn til tilrette-
læggelse af den tekniske assistentuddan-
nelse og udarbejdelse af særligt tilrettelagte
lærebøger og andet undervisningsmateriale
til denne uddannelse.

h. Indstilling af 11/6 1959 om nedsættelse af
et uddannelsesnævn vedrørende tekniske as-
sistenter (bilag 14).

I overensstemmelse med kommissionens ind-
stillinger har handelsministeriet under 7/9 og 11/9
1957 og 2 3/12 1958 udstedt bekendtgørelser om
kursus henholdsvis for elektronikteknikere, tekni-
ske assistenter samt for laboratoriemedhjælpere
og laboratorieteknikere (bilagene 17, 18 og 20).

Handelsministeriet har endvidere under 15/12
1958 udstedt bekendtgørelse om teknisk assi-
stentuddannelse på aftenkursus (bilag 19).

Endvidere har det med kommissionen sam-
arbejdende under handelsministeriet nedsatte
teknikumudvalg afgivet følgende indstillinger:

i. Indstilling af 27/9 og 21/10 1955 vedrø-
rende uddannelse af maskinteknikere.

j. Indstilling af 20/10 1958 vedrørende gen-
nemførelse af kursus for elektronikteknikere
som aftenkursus.

k. Indstilling af 27/6 1959 vedrørende æn-
dring af uddannelsen på bygmesterskolerne.

Handelsministeriet har herefter den 17/11 1955
udstedt bekendtgørelse om kursus for maskintek-
nikere og ved skrivelse af 28/10 1958 givet de til
gennemførelse af elektronikteknikeruddannelse på
aftenkursus fornødne dispensationer.

3. Om de højere tekniske uddannelser.

a. Indstilling af 8/4 1957 vedrørende tekni-
kumudvalgets forslag til ændret uddannelse
på husbygningsteknikum (bilag 26).

Handelsministeriet har den 19/8 1957 ud-
færdiget bekendtgørelse herom (bilag 27).

b. Teknikumudvalget har endvidere afgivet
indstilling af 29/10 1957 om indførelse af
en skibsteknisk retning ved maskinteknikum
m.v. og i september 1959 fremsat forslag
om ændring af uddannelsen på bygnings-
teknikum.

Udvalgets indstilling af 29/10 1957 er blevet
gennemført ved handelsministeriets skrivelse af
31/10 1957 til tilsynet med den tekniske under-
visning.

c. Henstilling af 28/11 1958 om forelæggelse
for kommissionen af spørgsmålet om skær-
pede adgangsbetingelser til teknika, så-
fremt handelsministeriet overvejer at imøde-
komme et herom fremsat ønske (bilag 28).

d. Indstilling af 30/1 1957 om fremme af be-
villing til udvidelse af Danmarks tekniske
Højskoles elektroingeniørstudium (bilag
29).

Bevillingen blev ydet ved ændringsforslag til
finanslov for 1957/58.

e. Indstilling af 26/2 1957 om forsøgsvis på-
begyndelse af en ny valgfri ingeniøruddan-
nelse (akademiingeniøruddannelsen) ved
Danmarks tekniske Højskole (bilag 30).

Akademiingeniøruddannelsen blev påbegyndt
i august 1957.

f. Indstilling al: 4/9 1958 vedrørende det
fremtidige forhold mellem akademiinge-
niør- og civilingeniøruddannelsen.

g. Indstilling af 12/5 1958 om tillægsuddan-
nelse for farmaceutiske kandidater, der er
ansat i industrien (bilag 33).

Tillægsuddannelse er senere iværksat.

h. Indstilling af 15/1 1959 om forøgelse af
discipelantagelserne i 1959 og udvidelse af
Danmarks farmaceutiske Højskoles kapaci-
tet (bilag 35).

Indenrigsministeriet har tiltrådt den foreslåede
forhøjelse af discipelantallet.

12
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4. Om lærermanglen og de matematisk-fysiske
universitetsuddannelser.

a. Henstillinger til private erhverv og offent-
lige styrelser af 23/5 og 25/5 1957 om fri-
givelse af ingeniører og andre teknikere til
undervisning i tekniske og matematisk-
naturvidenskabelige fag (bilag 36).

b. Indstilling af 27/5 1958 om besættelse af
de i henhold til den nye lønningslov opret-
tede højere lektorstillinger ud fra hensyn til
faglige og pædagogiske kvalifikationer (bi-
lag 37).

c. Indstilling af 19/3 1957 om antagelse af
nødhjælpslærere i gymnasieundervisningen.

Herudover har udvalget vedrørende den ma-
tematisk-naturvidenskabelige uddannelse direk-
te overfor undervisningsministeriet fremsat en
række forskellige forslag, hvoraf de vigtigste
skal nævnes, idet man i øvrigt henviser til ud-
valgets betænkning.

d. Udvalget har i skrivelser til undervisnings-
ministeriet af 4/3 1957 og 10/1 1958 an-
befalet forslag om foranstaltninger til ud-
bygning af undervisnings- og forsknings-
kapaciteten for de matematisk-fysiske fag-
grupper ved Københavns og Århus univer-
siteter.

Finansudvalget har i efteråret 1958 tiltrådt,
at der på forventet tillægsbevilling for finans-
året 1958/59 afholdes et beløb af 1 mill. kr. til
påbegyndelse af opførelse af et institut for mate-
matik, fysik og kemi ved Københavns Universitet
(H. C. Ørsted Instituttet), ligesom der også er
ydet bevillinger til videre udbygning af den mate-
matisk-fysiske faggruppe ved Århus Universitet.

e. Udvalget har i skrivelser til undervisnings-
ministeriet af 13/6 1957 og 10/1 1958
stillet forslag om oprettelse af faste lære-
stole i fagene matematik og fysik ved Dan-
marks Lærerhøjskole og om videreuddannel-
se af matematik-, fysik- og kemilærere. Ud-
valget har senere stillet forslag om oprettel-
se af et professorat i kemi.
I forbindelse med disse professorater har
udvalget tillige stillet forslag om oprettelse
af visse faste lærerstillinger, samt opførelse
af en tilstrækkelig institutbygning med la-
boratorium, auditorium etc.

Professorater i matematik og fysik er oprettet
ved lov af 7/6 1958 om normering og klassifice-
ring af statstjenestemandsstillinger; forslaget om
videreuddannelse er gennemført ved ændringsfor-
slag til finansloven for 1958/59, medens professo-
ratet i kemi er oprettet på normeringsloven for
1959/60.

f. Udvalget har i en skrivelse af 22/4 1958
til lønningskommissionen peget på en ræk-
ke langtidsforanstaltninger til afhjælpning
af manglen på universitetsuddannede læ-
rere, bl. a. gennem forbedring af lønnin-
gerne, bedre anciennitetsforhold m. v.

5. Om sociale forhold m. v. i forbindelse med
studierne.

a. Henstilling til Dansk Arbejdsgiverforening
af 27/12 1957 om fastsættelse af løn i
praksisåret ved de kortvarige tekniske ud-
dannelser (bilag 38).

I skrivelse af 21/2 1958 har arbejdsgiverfor-
eningen meddelt, at den vil henstille til sine
medlemmer, at lønnen fastsættes som lønnen for
la^rlinge på 2. år svarende til den gældende af-
lønningsordning for ingeniørstuderende i deres
praksisår (bilag 39).

b. Skrivelse til Industrirådet og Dansk Ar-
bejdsgiverforening af 27/5 1958 om afkort-
ning i arbejdstiden eller andre lempelser
for de af virksomhedernes medarbejdere,
der søger teknisk forberedelseskursus og af-
tenkursus for tekniske assistenter (bilag 40).

c. Indstilling af 17/3 1957 om tilvejebrin-
gelse af muligheder for nedsættelse af de
relativt høje skolepenge ved de under han-
delsministeriet hørende videregående tek-
niske uddannelser ved fastsættelse af til-
skudene til disse uddannelser (bilag 41).

d. Indstilling af 21/3 1958 om en forøget
studiestøtte gennem en forøgelse af de be-
løb, der stilles til rådighed for ungdom-
mens uddannelsesfond, og en ændring af
fondens administration med henblik på
større støtte til ubemidlede studerende med
forsørgerpligter (bilag 42).

Ved revision af lov om ungdommens uddan-
nelsesfond i juni 1958 er det samlede rådigheds-
beløb blevet forøget fra 6 til 13 mill. kr.



KAPITEL II.

Kommissionens ledende synspunkter

1. Den tekniske og naturvidenskabelige ar-
bejdsstyrke — ingeniører, farmaceuter, universi-
tetsuddannede matematikere og fysikere samt
konstruktører, driftsassistenter, laboranter, teg-
nere, beregnere og lignende grupper med en
forholdsvis kortvarig uddannelse — omfatter ca.
25.000 personer eller godt 1 % af den samlede
arbejdsstyrke.

Ingeniørerne udgør langt den største af disse
grupper. I 1956 var der ca. 7.500 civilinge-
niører og ca. 7.000 teknikumingeniører, jfr.
nedenstående oversigt. Der var imidlertid her
i landet kun beskæftiget godt 12.000 inge-
niører i det private erhvervsliv og i den of-
fentlige administration m. v., da ca. 5 % af in-
geniørerne var indkaldt som værnepligtige og
godt 10 % beskæftiget i udlandet.

Hovedparten af teknikumingeniørerne er be-
skæftiget i industrien og ved bygge- og anlægs-
virksomhed, medens der er beskæftiget relativt
langt flere civilingeniører i de øvrige erhvervs-
grene samt i den offentlige administration og
ved undervisning og forskning.

Godt og vel halvdelen af de ca. 500 uni-
versitetsuddannede matematikere og fysikere er
gymnasielærere. Imidlertid søger en stadig af-
tagende del af de færdiguddannede til gymna-
sieskolerne, og denne tendens vil formentlig
fortsat gøre sig gældende. De øvrige matemati-
kere og fysikere er beskæftiget ved de højere
læreanstalter og de dertil knyttede institutter
eller ved andre former for undervisning og
forskning. Kun ganske få er beskæftiget i det
private erhvervsliv.

Hovedparten af farmaceuterne (ca. 1250) er
beskæftiget på apoteker; undervisning, forsk-
ning og den offentlige administration lægger
beslag på godt 100. I industrien beskæftiges ca.
300, heraf alene ca. 200 i medicinalindustrien,
godt 100 er beskæftiget i udlandet og resten i
andre erhverv.

Mellem 5.000 og 10.000 personer er beskæf-
tiget som konstruktører, driftsassistenter, labo-
ranter, tegnere og beregnere m. v. Flertallet af
disse har ikke modtaget nogen formaliseret ud-
dannelse. En nærmere opgørelse er ikke mulig

Den tekniske og naturvideyiskabelige arbejdsstyrke 1956 (excl. teknisk hjælpe-
personale). 1)

Civil-
ingeniører

Industri 2.000
Bygge- og anlægsvirksomhed 1.100
Offentlig administration 1.600
Undervisning og forskning 400
Andre erhverv 900

lait 6.000

Beskæftigede i udlandet 1.000
Værnepligtige 500

Tilsammen 7-500

Teknikum-
ingeniører
3.400
1.200

900
100
500

6.100

600
300

7.000

Ingeniorer
îalt

5.400
2.300
2.500

500
1.400

12.100

1.600
800

14.500

Matematikere
og fysikere

-
-
-

500
-

500

_

-

500

Farma-
ceuter
300

-
-

100
1.500

i .900

100
-

2.000

Til-
sammen
5.700
2.300
2.500
1.100
2.900

14.500

1.700
800

17.000

1) Det bemærkes, at opgørelsen delvis beror på skøn, og at tallene er stærkt afrundede.
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bl. a. på grund af vanskelighederne ved at træk-
ke grænserne mellem disse grupper og arbejds-
lederne samt det øvrige tekniske hjælpepersona-
le (maskinmestre, formænd o. 1.) og visse dele
af kontor- og lagerpersonale m. v.

2. Ved kommissionens nedsættelse var uddan-
nelsen af teknisk og naturvidenskabelig arbejds-
kraft i alt væsentligt begrænset til følgende
kategorier:

a. Civilingeniøruddannelsen på Danmarks tek-
niske Højskole, som bygger på studentereksa-
men eller en dertil svarende adgangseksamen.
Tilgangen til civilingeniørstudiet er adgangs-
begrænset på grund af højskolens utilstrække-
lige kapacitet.

b. Det samme gælder uddannelsen af -farma-
ceuter på Danmarks farmaceutiske Højskole,
der har samme adgangsbetingelser som Dan-
marks tekniske Højskole.

c. Uddannelsen af matematikere og fysikere på
Københavns Universitet. Adgangen til disse ud-
dannelser, der som de foran nævnte henhører
under undervisningsministeriet, forudsætter stu-
dentereksamen.

d. Teknikumingeniøruddannelsen, der finder
sted på teknika i København, Århus, Ålborg,
Odense, Horsens og Helsingør, bygger på den
faglige oplæring samt realeksamen eller hertil
svarende skolemæssige forkundskaber. Uddan-
nelsen af teknikumingeniører sorterer under
handelsministeriet. I henhold til de af handels-
ministeriet godkendte vedtægter skal teknika
modtage alle kvalificerede aspiranter, men i
1959 har tilstrømningen til Københavns maskin -
og elektroteknikum været så stor i forhold til
uddannelseskapaciteten, at en midlertidig ad-
gangsbegrænsning er blevet gennemført.

e. Bortset fra enkelte uddannelser inden for
visse dele af industrien og i byggeriet havde
man ved kommissionens nedsættelse ikke for-
maliserede uddannelser for de lavere kvalifika-
tionsgrader, jfr. kapitel IV.

Den manglende systematiske uddannelse på
de lavere uddannelsestrin har medført, at tek-
nisk og naturvidenskabeligt højt kvalificeret
personale i vid udstrækning beskæftiges med
arbejde, som i andre lande udføres af teknisk
hjælpepersonale. I de industrielt mere udvik-

lede la.nde assisteres de højere uddannede tek-
nikere således af 4—5 teknikere med kortere
eller mindre teoretiske uddannelser, medens
forholdet mellem de to kategorier af teknisk
personale her i landet knapt nok er 1 : 1.

Endvidere har de særlige adgangsbetingelser,
— studentereksamen, særlige adgangseksaminer,
realeksamen, forudgående faglig oplæring —
indsnævret rekruteringsgrundlaget for den tek-
niske og naturvidenskabelige arbejdskraft til en
forholdsvis begrænset del af de unge, der søger
ud i erhvervslivet.

Endelig har uddannelsernes karakter og va-
righed medført, at de forskellige uddannelses-
former i praksis er skarpt adskilt, således at
der kun i enkelte tilfælde sker overgang mellem
de forskellige grupper af teknisk og naturvi-
denskabeligt uddannet arbejdskraft.

3. Indtil de seneste år har der været en årlig
tilgang til den tekniske og naturvidenskabelige
arbejdsstyrke på ca. 700 ingeniører (ca. 300
civilingeniører og ca. 400 teknikumingeniører),
godt 15 matematikere og fysikere og ca. 80 far-
maceuter.

Udviklingen i dansk industri, forskning og
undervisning har i de sidste 10 år stillet krav
om et stigende antal teknikere, naturvidenskabs-
mænd og lærerkræfter inden for det matema-
tiske og fysiske område.

Fra 1949 til 1957, hvor industriproduktio-
nen er steget med ca. 30 %, er de i industrien
beskæftigede teknikeres antal steget med ca.
23 %, medens industriens samlede personale
blot er steget med ca. 5 %. Den tekniske udvik-
ling har i næsten alle industrigrene bevirket,
at der i forhold til den totale arbejdsstyrke
kræves flere teknikere end tidligere. Samtidig
er de industrigrene, der i særlig grad benytter
ingeniører og andre teknikere, vokset mere end
den øvrige industri.

Det offentliges efterspørgsel efter teknisk
uddannet arbejdskraft er også steget, ikke
mindst til udbygning af forsvaret. Udvidelsen
af forsvaret har tillige medført, at et større
antal teknikere er blevet indkaldt som værne-
pligtige.

Stigningen i efterspørgslen efter tekniske og
naturvidenskabelige forskere og lærerkræfter
skyldes grundvidenskabernes og de anvendte
videnskabers stigende betydning og anvendelse
i produktionen. Hertil kommer de ret betyde-
lige udvidelser af undervisningsinstitutionerne
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inden for det tekniske og naturvidenskabelige
felt, som har fundet sted i de senere år.

Tilgangen af teknikere og naturvidenskabs-
mænd har ikke været tilstrækkelig til at dække
den stigende efterspørgsel, og udviklingen har
derfor været præget af en følelig mangel på
teknisk og naturvidenskabelig uddannet arbejds-
kraft og lærerpersonale.

Det er imidlertid vanskeligt at foretage en
talmæssig opgørelse af manglen på teknisk og
naturvidenskabelig arbej dskraft.

Manglen på lærerkræfter giver sig bl. a. til
kende i det stærkt stigende antal overtimer,
som gymnasiets matematik- og fysiklærere må
påtage sig, og de vanskeligheder, der lejlig-
hedsvis har været ved oprettelse af nye gym-
nasieklasser. Det har endvidere voldt meget
betydelige vanskeligheder at dække teknikas
og de tekniske skolers behov for egnede lærere,
og manglen har i visse tilfælde hindret gennem-
førelse af bestående undervisning på forsvarlig
måde og en påkrævet udvidelse af skolernes
kapacitet samt iværksættelse af nye uddannelser.

De undersøgelser, der er foretaget for at
konstatere teknikermanglen - Dansk Ingeniør-
forenings rundspørge til større virksomheder i
1955 og kommissionens egen undersøgelse af
det offentliges behov for teknikere i 1957 —
tyder på, at den aktuelle mangel blot skulle an-
drage nogle få procent af den samlede tekni-
kerbeskæftigelse. Sådanne opgørelser giver dog
ikke et rigtigt billede af teknikermanglens vir-
kelige omfang og betydning. Erhvervslivets dis-
positioner tilrettelægges på forhånd under hen-
syntagen til det stramme arbejdsmarked for tek-
nisk arbejdskraft. På grund af manglen på tek-
nikere kan virksomhederne ikke i alle tilfælde
påtage sig nye arbejdsopgaver, som kræver en
udvidelse af den tekniske stab, ligesom det ini-
tiativ til udvikling af nye produktioner og pro-
duktionsmetoder, som en rigelig tilgang af kva-
lificerede teknikere skulle bevirke, bliver be-
grænset. Teknikermanglen har i flere af de stør-
re ingeniørfirmaer sat en grænse for det arbej-
de, firmaerne kan påtage sig i udlandet. Den
forhåndenværende mangel dækker derfor over
forspildte erhvervsmuligheder af langt større
omfang.

4. I de kommende år kan der forventes en ret
betydelig stigning i tilgangen af teknisk og
naturvidenskabelig uddannet arbejdskraft, del-
vis som følge af kommissionens virksomhed.

Den årlige tilgang af civilingeniører vil -

efter den udvidelse af elektroingeniørstudiets
kapacitet, der har fundet sted — i 1963 stige
fra ca. 300 til ca. 350, men allerede fra og
med 1961 vil højskolen desuden årligt dimit-
tere knapt 100 akademiingeniører i de første
år og derefter antagelig et stigende antal.

For teknikumingeniørernes vedkommende
har antallet af studerende i de seneste år været
stærkt stigende. Det har allerede bevirket en
stigning i de dimitteredes antal, og såfremt
gennemførelsesprocenten bliver den samme
trods det stigende antal studerende, vil det årli-
ge antal uddannede teknikumingeniører blive
mere end fordoblet i løbet af de nærmeste år.

Bliver tilgangen til teknika i de kommende
år af samme størrelsesorden som i 1957 og til-
gangen af civilingeniører og akademiingeniører
som ovenfor anført, kan man ud fra kendskabet
til ingeniørernes aldersfordeling og den almin-
delige dødelighedssandsynlighed beregne, at den
samlede bestand af ingeniører vil stige fra ca.
15.000 i 1956 til godt 25.000 i 1966 og yder-
ligere til ca. 31.000 1 1971.

Der vil samtidig ske en ret betydelig for-
skydning i ingeniørbestandens sammensætning.
Under de anførte forudsætninger vil antallet af
højskoleuddannede ingeniører stige med godt
60 c/c, medens teknikumingeniørernes antal vil
stige med godt 150 %.

I de allerseneste år er tilgangen til den mate-
matisk-fysiske faggruppe blevet godt tredoblet,
og fra 1961/62 kan man forvente en tilsvarende
stigning i kandidatproduktionen.

Efter de foreliggende planer for udbygnin-
gen af Danmarks farmaceutiske Højskole og
under hensyn til indenrigsministeriets tiltrædelse
af teknikerkommissionens forslag om en forø-
gelse af apotekernes discipelantagelser kan man
forvente en stigning i den årlige tilgang af
farmaceutiske kandidater fra 80 til 110.

Det er på indeværende tidspunkt ikke mu-
ligt at skønne over tilgangen af personale med
en kortvarigere teknisk uddannelse. Denne vil
bl. a. afhænge af, i hvilken udstrækning indu-
strien vil beskæftige teknikere med de nye kort-
varige uddannelser, som kommissionen har ta-
get initiativet til, og dette vil bero på de prak-
tiske erfaringer, som industrien efterhånden vil
opnå med hensyn til denne arbejdskraft.

løvrigt henvises til specialkapitlerne om de
enkelte uddannelseskategorier, som giver en
nærmere belysning af den fremtidige tilgang
og de specielle forhold, der kan gøre sig gæl-
dende med hensyn til behovet.
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5. Det er kommissionens almindelige opfattelse,
at udbudet af teknisk og naturvidenskabelig ar-
bejdskraft vil blive en væsentlig bestemmende
faktor for landets økonomiske udvikling.

I de kommende år vil tilvæksten i den sam-
lede arbejdsstyrke fordobles som følge af de
store årganges indtræden på arbejdsmarkedet.
Da beskæftigelsen i landbruget antagelig fort-
sat vil falde, vil kravene til de øvrige erhvervs
og ikke mindst industriens ekspansion blive
yderligere forøget. Samtidig må man i alle til-
fælde regne med en skærpelse af den inter-
nationale konkurrence, uanset hvorledes de
foreliggende markedsplaner vil blive realiseret.

Hvorvidt det under disse betingelser skal
lykkes at skaffe den voksende arbejdsstyrke be-
skæftigelse og forøge befolkningens levestan-
dard, vil afhænge af vor industris og udenrigs-
handels konkurrencedygtighed. Med de be-
grænsede råstofforekomster og manglen på na-
turlige kraftkilder kan vi kun forøge vor kon-
kurrenceevne og dermed sikre den nødvendige
udvidelse af vor eksport ved en dygtiggørelse
af den menneskelige produktionsfaktor og ved
at leve op til den højeste standard på de tek-
niske og kommercielle områder.

Den skærpede konkurrence vil kræve, at de
håndværksmæssige organisations- og arbejds-
former, der endnu i vid udstrækning præger
industrien, afløses af moderne industrielle
driftsformer med vidtgående specialisering,
standardisering, kontrol, forskning, planlæg-
ning og teknisk salgsarbejde.

Der er tillige sket en acceleration af ud-
viklingen, både for så vidt angår grundforsk-
ningen og den anvendte teknik som inden for
de industrielle kontrol- og ledelsesprincipper.
På en række områder er der i udlandet allerede
gennemført eller ved at blive gennemført tek-
niske ændringer og nydannelser, som endnu ik-
ke er slået igennem her i landet.

Selv om disse nye produktionsmetoder først
vil finde anvendelse i dansk industri lidt efter
lidt, vil behovet for teknikere på mange felter
løbe forud for den faktiske anvendelse af nye
tekniske metoder, ligesom der vil blive et
stærkt behov for en øget indsats på den viden-
skabelige og den tekniske forsknings områder
og et stærkt voksende behov for de lærerkræf-
ter, der skal uddanne teknikere og videnskabs-
mænd.

Da den danske industri endnu kun står ved
begyndelsen af denne udvikling, er virksom-
hederne ikke i stand til fuldt ud at overskue

2

deres behov for ingeniører og andre teknikere
10-15 år ud i fremtiden. Virksomhedernes be-
dømmelse af teknikerbehovet støder også på
den vanskelighed, at virksomhedernes og bran-
chernes fremtidige afsætningsforhold vil af-
hænge af ukendte faktorer i den økonomiske
udvikling, som bl. a. vil blive påvirket af
markedsplanernes gennemførelse. Der er imid-
lertid grund til at pege på, at det ikke alene
er under forudsætning af medgang for vor in-
dustri, at der vil blive behov for en øget tek-
nisk indsats, men at en skærpet konkurrence i
endnu højere grad vil stille krav til industriel
opfindsomhed, organisationsdygtighed og tek-
nisk kyndigt salgsarbejde.

Det er heller ikke muligt på anden måde at
udarbejde en holdbar prognose for tekniker-
behovet. Enhver prognose vil i større eller min-
dre grad være bundet til historiske forudsæt-
ninger. På forhånd må man regne med, at disse
ikke vil holde stik i en periode med en stærk
teknisk udvikling. Hertil kommer, at øget an-
vendelse af teknisk arbejdskraft er en selvfor-
stærkende proces. Industrialiseringen skaber af
sig selv et stigende behov for teknikere, ligesom
en produktivitetsforøgende anvendelse af flere
teknikere i foregangsvirksomheder vil bidrage
til, at andre virksomheder følger efter enten
tvunget af konkurrencen eller belært af andres
erfaringer.

Kommissionen har derfor ikke ment, at det
ville være muligt og forsvarligt at udarbejde en
prognose over teknikerbehovet. Kommissionen
vil i stedet understrege, at en dygtiggørelse af
den danske arbejdsstyrke og en forcering af
den tekniske og naturvidenskabelige uddannelse
samt uddannelse af økonomisk og teknisk kyn-
digt personale til eksporthandlen er en nød-
vendig forudsætning for, at den danske økono-
mi skal kunne hævde sig i den skærpede inter-
nationale konkurrence.

6. Alle skranker for tilgangen af kvalificerede
og interesserede mænd og kvinder til uddan-
nelse og videreuddannelse bør fjernes. Den
eneste adgangsbegrænsning bør være de nød-
vendige kvalifikationskrav for hver uddannel-
sesretning, der hindrer, at ikke-egnede spilder
tid og nytteløst beslaglægger uddannelseskapa-
citet ved påbegyndelse af en uddannelse, som de
alligevel ikke magter at gennemføre.

Den frie adgang for alle kvalificerede ud-
dannelsessøgende kræver, at undervisningsmu-
lighederne inden for det vidtstrakte område ud-
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bygges i takt med tilgangen. Skulle tilgangen
periodevis blive større end den eksisterende ud-
dannelseskapacitet, bør vanskelighederne ikke
søges løst gennem midlertidige adgangsbe-
grænsninger, men kapaciteten - bygninger, la-
boratorier, lærerkræfter m. m. — bør i stedet
forøges gennem ekstraordinære foranstaltnin-
ger, selv om disse i visse henseender skulle
stride mod den normale tilrettelæggelse af ud-
dannelserne. I sådanne tilfælde bør der bortses
fra de betænkeligheder, som traditionelle eller
interessebetonede indstillinger kan give anled-
ning til. For at hindre en forringelse af ud-
dannelserne bør der samtidig med iværksæt-
telsen af de ekstraordinære foranstaltninger
træffes beslutning om en normal udvidelse af
uddannelseskapaciteten, såfremt man med rime-
lighed kan antage, at den stigende tilgang vil
være af mere varig karakter.

Fri adgang til de tekniske og naturviden-
skabelige uddannelser forudsætter, at der ska-
bes et tilstrækkeligt trindelt uddannelsessystem
fra de laveste til de højeste uddannelser, som
muliggør, at alle interesserede kan få en ud-
dannelse afpasset efter de enkeltes evner og
anlæg. I denne forbindelse skal man under-
strege betydningen af en udbygning af er-
hvervsvejledningen, således at alle på sagligt
grundlag kan vælge de uddannelsesmuligheder,
der bedst svarer til deres evner og interesser.

Den frie adgang til de forskellige uddan-
nelser stiller særlige krav til en stadig tilpas-
ning og udbygning af hele uddannelsesområdet.
Dette gælder såvel investeringer i bygninger,
laboratorier og læremidler som tilvejebringelse
af lærerkræfter i det fornødne omfang og en
fortsat uddannelse af lærerstaben i takt med
den tekniske og videnskabelige udvikling, samt
en kontinuerlig ajourføring af uddannelsens
form og indhold efter de skiftende behov.

7. Det er kommissionens opfattelse - som det
også fremgår af kommissionens indstillinger
om nye uddannelser - at det tekniske og na-
turvidenskabelige uddannelsessystem bør ud-
bygges til en fleksibel helhed, der til enhver
tid er i stand til at dække erhvervslivets, den
offentlige administrations, undervisningens og
forskningens mangeartede og varierende be-
hov for teknisk og naturvidenskabelig arbejds-
kraft.

Ved tilrettelæggelsen af den tekniske uddan-
nelse må man tage hensyn til, at de mange tek-

nologiske ændringer, der i andre lande allerede
er ved at slå igennem, også herhjemme vil
stille nye krav til uddannelse af industriens
arbejdsstyrke i løbet af en overskuelig år-
række. Tyngdepunktet vil forskydes fra pro-
duktion til planlægning, fra værksted til kon-
tor, fra samlebånd til tegnestue og laborato-
rium.

En række tekniske uddannelser vil i over-
ensstemmelse hermed i mindre grad end tid-
ligere stille krav til praktiske værkstedserfarin-
ger og træning i manuelle færdigheder, medens
indførelse i organisatoriske og proceskontrol-
lerende funktioner vil få en tilsvarende større
vægt.

Samtidig må man regne med langt større
ændringer i den erhvervsmæssige struktur. Me-
dens hovedparten af industriens arbejdsstyrke
tidligere fortsatte i deres engang lærte fag eller
ved arbejde af samme karakter livet igennem,
må man i fremtiden regne med, at arbejdets art
og karakter radikalt kan ændres i løbet af kor-
tere tidsrum. Den enkelte må være beredt til at
skifte virksomhed, fag og erhverv. Ved tilrette-
læggelse af nutidens uddannelser må man der-
for tillægge bevægelighedssynspunktet en bety-
delig vægt.

Det tekniske uddannelsessystem bør udbyg-
ges ved etablering af et system af kortvarige
tekniske uddannelser, der kan overvinde mang-
len på et systematisk uddannet teknisk hjælpe-
personale. Disse uddannelser bør i det omfang,
det er foreneligt med de tekniske krav, bygge
på en fælles grunduddannelse, hvorved den
enkeltes muligheder for overgang mellem for-
skellige beskæftigelsesområder og arbejdsopga-
ver vil forøges.

Grunduddannelsen bør efterfølges af ud-
dannelser, der er specialiseret både med hen-
syn til det tekniske hjælpepersonales forskel-
lige funktioner og de enkelte erhvervsgrenes og
branchers særlige behov.

Den almindelige tendens til at hæve de en-
kelte uddannelsers niveau over det oprindelige
sigte bør imødegås for at bevare uddannelses-
systemets harmoni. I stedet bør der skabes mu-
ligheder for en gradvis opstigning gennem de
enkelte uddannelsestrin for de særligt kvali-
ficerede og interesserede, selv om de ikke er i
besiddelse af de skolemæssige forkundskaber,
som iøvrigt er en betingelse for adgang til de
højere uddannelser.

Adskillige af de forannævnte principper gæl-
der med passende modifikationer også for de
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Hovedforbindelseslinjer mellem skolen og de vigtigere tekniske og naturvidenskabelige uddan-

nelser samt videreuddannelsesmuligheder svarende til de af kommissionen fremsatte eller tiltrådte

— delvis allerede realiserede — forslag.

Et kvadrat angiver et års varighed. A angiver aftenkursus. Ad angiver adgangskursus. Ti og T2 angiver hen-
holdsvis 1. og 2. del af teknisk forberedelseseksamen. Kryds angiver aspirant- eller overgangsklasse. Skrave-
ring angiver den i uddannelserne indgående praksis. Bemærkninger i parentes efter uddannelse angiver videre-
uddannelsesmulighed.
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højere tekniske og naturvidenskabelige uddan-
nelser. Uddannelsestiden bør også for disse ud-
dannelsers vedkommende begrænses gennem
indførelse af effektivere uddannelsesmetoder
og bortskæring af dødt stof, samt: gennem øge-
de muligheder for specialisering.

Der bør sikres muligheder for overgang mel-
lem de forskellige studieretninger under og
efter studietiden ved karakteroverføring. Der
bør tillige tilvejebringes større muligheder for
supplerende uddannelse gennem lempelse af ad-
gangskravene, modsvarende de pågældende
aspiranters forudgående uddannelse og deres
gennem praksis eventuelt erhvervede erfa-
ringer.

Ved udbygningen af de tekniske og natur-
videnskabelige uddannelser bør der tilstræbes
et nordisk og internationalt samarbejde særlig
forsåvidt angår sådanne specialuddannelser,
hvor det enkelte lands kvantitative behov er
af forholdsvis ringe størrelse. Der bør end-
videre skabes muligheder for karakteroverfø-
ring mellem de enkelte landes undervisnings-
institutioner på samme måde, som det bør være
tilfældet mellem uddannelsesinstitutionerne her
i landet.

Effektivisering og modernisering af de tek-
niske og naturvidenskabelige uddannelser, der
tilsigter på kortest mulig tid at tilvejebringe et
større og et mere hensigtsmæssigt kvalificeret
udbud af teknikere og videnskabsmænd, bør
ikke medføre en forringelse af den videnskabe-
lige uddannelses niveau. Der bør tværtimod
skabes øgede muligheder for en videregående
videnskabelig uddannelse — en egentlig forsker-
uddannelse — således at et stigende antal af de
særligt kvalificerede og interesserede opmuntres
til at fortsætte deres studier efter den afslut-
tende kandidateksamen. Samtidig bør der i sko-
len, gennem erhvervsvejledningen og på ar-
bejdspladserne vises en vågen opmærksomhed
overfor personer med særlige anlæg og mulig-
heder med henblik på at lette dem vejen til de
felter, hvor deres særlige evner kan komme til
fuld udfoldelse.

På side 19 har man anført en skematisk over-
sigt over de vigtigere tekniske og naturviden-
skabelige uddannelsers struktur og deres forbin-
delse med skoleundervisningen svarende til de
af kommissionen fremsatte eller tiltrådte for-
slag.

8. Det bør tilstræbes, at ingen egnet og kvali-
ficeret aspirant afskæres fra en teknisk eller

naturvidenskabelig uddannelse af økonomiske
grunde. Samfundet og erhvervene har en umid-
delbar interesse i en rigelig tilgang af velkvali-
ficeret teknisk og naturvidenskabelig arbejds-
kraft og bør derfor afholde den væsentlige
del af de med uddannelsen forbundne omkost-
ninger. Da uddannelsen normalt vil give de
uddannelsessøgende større indtjeningsmulig-
heder og andre sociale fordele, kan visse ofre
og afsavn under uddannelsesperioden imidler-
tid være rimelige i det omfang, tilgangen af
kvalificerede uddannelsessøgende ikke herved
begrænses.

De midler, som har været til rådighed for
studiestøtte, har efter kommissionens opfattelse
været ganske utilstrækkelige. Dette har bevir-
ket, at studiestøtten til de enkelte studerende
er blevet uddelt med ofte meget lave portioner.
Studiestøtten har derfor hverken i det tilsig-
tede omfang fremmet tilgangen af egnede stu-
derende fra alle samfundslag eller i tilstrække-
lig grad medvirket til at afholde de studerende
fra erhvervsarbejde under studiet.

Kommissionen lægger særlig vægt på, at de
tekniske uddannelser ved ydelse af studiestøtte
kan søges af sådanne, som i en senere alder
ønsker at påbegynde et studium. Mange af dem
har familie, og overgangen fra praktisk arbejde
til en teoretisk uddannelse i forbindelse med en
betydelig indtægtsnedgang kan være vanskelig.
De vil ikke kunne klare sig med de beløb, der
udbetales gennem Ungdommens Uddannelses-
fond. Den maksimale støtte fra uddannelses-
fonden udgør for tiden 4.000 kr., men beløbet
udbetales meget sjældent og vil på ingen måde
være tilstrækkeligt, såfremt en ubemidlet fami-
lieforsørger, hvis hustru ikke har udearbejde,
skal kunne gennemføre en sådan uddannelse.

Kommissionen må derfor lægge megen vægt
på, at de beløb, der stilles til rådighed for Ung-
dommens Uddannelsesfond, er af en sådan
størrelse og administreres således, at der kan
tages hensyn til ubemidlede studerende med
forsørgerpligter, jfr. bilag 42.

Kommissionen har herudover overvejet mu-
ligheden af at gennemføre særlige ordninger for
sådanne studerende. Kommissionen peger i den-
ne forbindelse på, at det er almindeligt, at større
industrivirksomheder i udlandet selv forestår de
kortvarige tekniske uddannelser, medens man i
almindelighed her i landet, bl. a. på grund af
virksomhedernes ringe størrelse har lagt ansva-
ret for uddannelsen på det offentlige. Kommis-
sionen skal imidlertid henstille til erhvervene
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at overveje en ordning, hvorefter der kunne
ydes støtte til studerende, f. eks. gennem opret-
telse af særlige fonds med særlig henblik på
ydelse af tilstrækkelig støtte i form af lån eller
legater til de, der gennem en længere årrække
har været erhvervsmæssigt beskæftiget, og som
har lyst og evner til at gennemføre en kortere
teknisk uddannelse.

Kommissionen har endvidere beskæftiget sig
med spørgsmålet om rimeligheden af, at der
ved de videregående uddannelser på de tek-
niske skoler, teknika og de teknologiske in-
stitutter samt ved maskinskolerne opkræves
skolepenge, der væsentligt overstiger de ge-
byrer, der erlægges ved universiteterne og
Danmarks tekniske Højskole, jfr. bilag 41.
Da skolepengenes højde hænger nøje sammen
med størrelsen af de offentlige tilskud til de
pågældende uddannelser, har kommissionen
henstillet til handelsministeriet, at der ved fast-
sættelsen af tilskud til disse videregående tek-
niske uddannelser skabes mulighed for en væ-
sentlig nedsættelse af skolepengene, således at
egnede unge ikke på grund af relativt høje sko-
lepenge begrænses i deres muligheder for at
påbegynde eller gennemføre disse uddannelser.

9. En kvantitativt og kvalitativt tilstrækkelig til-
gang til de tekniske uddannelser forudsætter, at
børn og unge i og uden for skolen får en le-
vende orientering om naturvidenskabelige og
tekniske problemer og om de opgaver og mu-
ligheder, som er til stede for dem, der melder
sig til uddannelser på disse områder. Dette gæl-
der ikke mindst de unge piger, som af traditio-
nelle grunde i mindre grad end den mandlige
ungdom søger en naturvidenskabelig eller tek-
nisk uddannelse, jfr. bilag 25.

Det er ligeledes en forudsætning for en til-
fredsstillende tilgang til uddannelserne og for
en udbygning af vort naturvidenskabelige og
tekniske uddannelsessystem, at der i befolknin-
gen som helhed skabes forståelse for den sam-
fundsmæssige betydning heraf.

Der bør derfor gennemføres en udvidet op-

lysningsvirksomhed og erhvervsorientering på
det naturvidenskabelige og tekniske område.

10. Kommissionen ønsker endvidere at under-
strege, at alle - private såvel som offentlige -
virksomheder, der anvender teknisk og natur-
videnskabelig arbejdskraft, har ganske særlige
interesser og forpligtelser i forbindelse med
uddannelsen og anvendelsen af denne arbejds-
kraft. Det er af væsentlig betydning, at virk-
somhederne opmuntrer dygtige, yngre medar-
bejdere til at søge videregående uddannelse og
yder dem økonomisk støtte eller lempelser un-
der uddannelsen. Virksomhederne må ligeledes
indstille sig på at modtage elever fra de tek-
niske uddannelser under deres praktiske op-
læring, jfr. bilag 40.

Virksomhederne må samtidig have opmærk-
somheden henledt på mulighederne for at er-
statte højere uddannede teknikere med arbejds-
kraft af lavere kvalifikationsgrader på de om-
råder, hvor denne vil kunne gøre fyldest, for
derved at formindske teknikermanglen.

11. De tekniske og naturvidenskabelige ud-
dannelser kan ikke tilrettelægges én gang for
alle. Der må ske en stadig udbygning og til-
pasning af uddannelsessystemet efter erhvervs-
livets, forskningens og undervisningsvæsenets
skiftende behov. Der vil være brug for en
permanent planlægning, hvorunder man følger
hovedlinjerne i den tekniske udvikling og de
dermed forbundne tekniske og videnskabelige
uddannelsers behov, således at der i tide kan
tages initiativ til de ændringer i det tekniske og
naturvidenskabelige uddannelsessystem, der er
nødvendige for at holde dets standard på højde
med det bedste i andre lande. Der må tillige
etableres en snæver forbindelse mellem de an-
svarlige organer for skoleundervisningen, den
videregående uddannelse og erhvervsoplærin-
gen, idet de tekniske og naturvidenskabelige ud-
dannelser nøje bør koordineres både med den
forudgående skoleundervisning og den øvrige
erhvervsmæssige oplæring og uddannelse.



KAPITEL III.

Skolen og de tekniske og naturvidenskabelige

uddannelser

1. De tekniske og naturvidenskabelige uddan-
nelser bygger ligesom de øvrige erhvervsuddan-
nelser på det almindelige skolesystem. En
imødegåelse af den nuværende mangel på tek-
nisk og naturvidenskabeligt uddannede må der-
for begynde allerede i folkeskolen. Såfremt hele
skolevæsenets kvantitative og kvalitative under-
visningskapacitet ikke er tilstrækkelig, vil det i
sidste ende få uheldige følger for den tekniske
og naturvidenskabelige udvikling.

2. I 1958 er der blevet gennemført væsentlige
ændringer i den danske skolelovgivning. Ind-
til da bestod folkeskolen dels af en 7-årig
hovedskole med visse muligheder for yderli-
gere 1 års frivillig skolegang, eller en 4- eller
5-årig grundskole efterfulgt af en 3- eller 4-årig
mellemskole. Mellemskolen var delt i en eksa-
mensmellemskole og en eksamensfri mellem-
skole. Efter at have gennemgået eksamensmel-
lemskolen kunne eleverne fortsætte enten i det
3-årige gymnasium eller i en realklasse.

Hovedskolens elever kunne efter nogle års
yderligere skolegang tage realeksamen eller den
hermed stort set ligestillede præliminæreksa-
men, ligesom de havde visse adgangsmulighe-
der til gymnasiet gennem særlige eksamens-
kurser.

Efter den nye skolelov, der ikke udvider den
almindelige 7-årige undervisningspligt, består
folkeskolen af en 7- eller 8-årig hovedskole,
der kan videreføres med en 9. klasse. Folke-
skolen kan desuden omfatte en 3-årig real-
afdeling, der afsluttes med realeksamen. Den
hidtidige mellemskoleordning med den for det
senere erhvervsvalg ofte afgørende deling af
børnene efter 5. klasse er dermed faldet bort.

Gymnasieskolen består af en 3-årig realafde-
ling og et 3-årigt gymnasium, der også mod-

tager elever fra folkeskolens realafdelinger. De
elever, der ønsker at tage studentereksamen,
skal efter den nye skolelov først passere den
7-årige hovedskole og derefter de to første
klasser i realafdelingen, forinden de gennem-
går de tre gymnasieklasser. Den matematisk-
naturvidenskabelige og de sproglige linjer vil
antagelig fortsat blive opretholdt, men en ende-
lig afgørelse om linjedelingen vil først fore-
ligge, når gymnasieskolens læseplansudvalg har
afsluttet sit arbejde.

3. Det er et grundlæggende synspunkt på hele
skoleundervisningen, at den ikke direkte skal
sigte mod bestemte faglige eller erhvervsmæs-
sige uddannelser. Da skoleundervisningen imid-
lertid giver de almene forkundskaber for de
specialiserede erhvervsuddannelser, øver skolen
dog en umiddelbar indflydelse på elevernes
muligheder og interesser for en senere erhvervs-
mæssig oplæring eller videregående uddannelse.

Selv om folkeskolens undervisning ikke
umiddelbart tager sigte på elevernes senere er-
hvervsmæssige uddannelse, bestemmer den nye
skolelov, at undervisningen i det 7. skoleår i
de fag, hvor det naturligt kan ske, skal til-
passes under hensyntagen til børnenes frem-
tidige virksomhed i det praktiske liv og deres
fortsatte uddannelse.

I 8. og 9. klasse kan der yderligere foretages
en deling i linjer, der tager sigte på elevernes
fremtidige virksomhed inden for erhvervslivets
forskellige grene, uden at der dog må meddeles
en egentlig faglig undervisning.

4. Det har stort set hidtil alene været drenge
med realeksamen eller med den matematisk-
naturvidenskabelige studentereksamen, der har
søgt de tekniske og naturvidenskabelige uddan-
nelser.
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Skoleudskrivningerne i 1958.
Absolutte tal

Drenge
Ved undervisningspligtens ophør1) 20.300
Efter 8. klasse2) 4.200
Med mellemskoleeksamen uden at fortsætte 2.300
Med real-eller præliminæreksamen 6.100
Med studentereksamen 1.900
heraf: matematisk-naturvidenskabelig linje 1.350

lait 34.800

1) Uanset klassetrin, herunder også de, der forlader
skolen fra 8. klasse ved undervisningspligtens op-
hør.

Piger

18.500
4.500
2.500
6.900
1.500

450

33.900

Til-
sammen
38.800
8.700
4.800

13.000
3.400
1.800

68.700

Relative tal

Drenge

58,3
12,1

6,6
17,5

5,5
3,9

Piger

54,5
13,3
7,4

20,4
4,4
1.3

100,0 100,0

Til-
sammen
56,5
12,7
7,0

18,9
4,9
2,6

100,0

2) Inclusive elever, der efter undervisningspligtens op-
hør forlader eksamensmellemskolen uden at af-
lægge mellemskoleeksamen.

Som det fremgår af ovenstående oversigt
over skoleudskrivningerne i 1958, udgør disse
blot ca. 20 pct. af de ialt udskrevne drenge
eller knapt 10 pct. målt i forhold til det samle-
de antal udskrevne drenge og piger under eet.

Rekruteringsgrundlaget indsnævres yderli-
gere af kravene om en forudgående faglig op-
læring, hvortil kommer, at mange, der iøvrigt
har de nødvendige forudsætninger for en tek-
nisk eller naturvidenskabelig uddannelse, fore-
trækker andre former for uddannelse.

Regner man med, at selv de mindst omfat-
tende tekniske uddannelser i alle tilfælde kræ-
ver større skolemæssige forkundskaber end den
7-årige folkeskole kan honorere, er der en gan-
ske væsentlig forskel på den andel af børnene
i byerne og på landet, som gennem deres skole-
gang erhverver de nødvendige forudsætninger
for en teknisk uddannelse.

Dette skyldes dels skoleordningen på landet
dels den på landet mindre udbredte interesse
hos forældrene for børnenes fortsatte skole-
gang, som bevirker, at henved 90 pct. af bør-
nene i landkommunernes skoler udskrives
umiddelbart efter undervisningspligtens ophør,
jfr. nedenstående oversigt:

Det relative antal aj de i 1958 udskrevne elever,
der havde j or t s at skolegang efter

undervisningspligtens ophør.
Drenge Piger J ^

Hovedstadsområdet 68,8 72,6 70,7
Provinsbyer med forstæder . 62,8 67,2 65,0
Landkommuner iøvrigt 12,6 14,4 13,5

Hele landet 41,7 45,5 43,5

Man må dog herved tage i betragtning, at
nogle børn fra landet fortsætter i byernes eksa-
mensskoler og udskrives derfra. Under hensyn

hertil kan man regne med, at ca. Vs af de på
landet hjemmehørende børn fortsætter i skolen
efter undervisningspligtens ophør mod hen-
holdsvis ca. 2/s og V2 af børnene i hovedstaden
og provinsbyerne.

Blandt børnene fra landet er der således en
ganske betydelig reserve for tekniske og andre
videregående uddannelser, som vil kunne mobi-
liseres gennem en ændret indstilling hos for-
ældrene og en fortsat udbygning af skolen i
landkommunerne.

5. Det er kommissionens opfattelse, at en til-
strækkelig tilgang af teknisk og naturviden-
skabelig uddannet arbejdskraft kræver en ud-
videlse af rekruteringsbasen gennem en mobi-
lisering af de uddannelsesreserver, der hidtil
har været afskåret fra disse uddannelser, hvad
enten det skyldes en traditionel indstilling (pi-
gerne) eller manglende skolemæssige forkund-
skaber som følge af utilstrækkelige undervis-
ningsmuligheder, hvad der især gælder de unge
fra landet.

Da selv de lavere tekniske uddannelser i de
fleste tilfælde kræver skolemæssige forkundska-
ber, der normalt ikke erhverves i hovedskolen,
vil der stilles særlige krav til en ændring af sko-
lens undervisning, såfremt de, der forlader
skolen fra 7., 8. eller 9- klasse skal gives mu-
lighed for at søge en teknisk uddannelse.

Det fælles grundlag for de tekniske uddan-
nelser er en elementær indførelse i matematik,
fysik og kemi samt i et lille land som Dan-
mark kendskab til et af hovedsprogene.

Den elementære undervisning i disse fag må
i vid udstrækning blive skolens opgave.

Skolen kan ikke indskrænke sig til at med-
dele den for de tekniske uddannelser grundlæg-
gende matematiske og naturvidenskabelige ind-
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sigt til de elever, der tager realeksamen eller
den matematisk-naturvidenskabelige studenter-
eksamen. Eleverne i den almindelige folke-
skole bør også have adgang til at opnå de for-
kundskaber i sprog, matematik: og naturviden-
skabelige fag, som kræves til en elementær tek-
nisk uddannelse.

Det vil utvivlsomt stille særlige krav til un-
dervisningen, såfremt en udvidelse af folke-
skolens matematik- og naturfagsundervisning
skal give heldige resultater. Disse fag må ikke
blive et mål i sig selv, men skal forbindes or-
ganisk med det praktiske livs problemer og de
arbejdsopgaver, som eleverne senere vil blive
stillet overfor.

Regne- og matematikundervisningen tiltræn-
ger en fornyelse og bør ved hjælp af hensigts-
mæssige undervisningsmetoder tilrettelægges
således, at eleverne ikke mister interessen og
evnen til at tilegne sig dette fag, som ikke alene
er grundlag for hele den tekniske og natur-
videnskabelige udvikling, men som også har
en stadig voksende betydning inden for mange
andre områder.

I naturfagsundervisningen bør der lægges
vægt på at vække elevernes interesse for sam-
menhængen mellem de tekniske og naturviden-
skabelige områder, og ved større udnyttelse af
elevernes umiddelbare og selvstændige eksperi-
menterelyst vil interessen for faget yderligere
kunne stimuleres. Dette vil kræve en betydelig
udvidelse af faglokaler og apparatur samt an-
dre laboratoriemæssige undervisningsmidler.
Såfremt kommunerne ikke er indstillet på at
afholde de dermed forbundne udgifter, bør
muligheden for særlige bevillinger fra staten
til skolens naturvidenskabelige udstyr overvejes.
De særlige krav, som en udvidelse af undervis-
ningen i disse fag stiller til lærerkræfterne, be-
handles i kapitel V, afsnit G.

6. Kommissionen har afgivet indstilling om
oprettelse af en forberedende undervisning til
de kortere tekniske uddannelser inden for folke-
skolens rammer.

Efter kommissionens indstilling har under-
visningsministeriet i et cirkulære af 21. april
1958 udfærdiget nærmere regler om en forbe-
redende undervisning i folkeskolens 8. og 9-
klasse til optagelsesprøven til visse tekniske
uddannelser, jfr. bilag 6. Undervisningen, der
er fastsat på grundlag af en af kommissionen
udarbejdet plan, omfatter undervisning i reg-

ning, aritmetik, geometri, fysik og kemi, som
stort set skulle svare til realeksamenspensummet,
samt undervisning i dansk og i fremmedsprog
(engelsk og tysk) og i andre fag: Gymnastik,
idræt, orienteringsfag (herunder historie med
samfundskundskab, erhvervsorientering m.v.).

Da kommissionen tillige lægger vægt på, at
de, der allerede har forladt skolen efter 7 eller
8 års skolegang, og som senere ønsker at påbe-
gynde en elementær teknisk uddannelse, får mu-
ligheder for at erhverve de fornødne forkund-
skaber inden for disse fagområder, har under-
visningsministerlet på kommissionens foranled-
ning tillige udfa;rdiget bekendtgørelse i medfør
af lov om ungdomsundervisning om forbere-
dende undervisning til visse tekniske uddan-
nelser, jfr. bilag 7. Undervisningen svarer i sto-
re træk til den, der kan meddeles i folkeskolens
8. og 9- klasse, idet der dog kun gives under-
visning i dansk, regning og matematik, natur-
lære samt i engelsk eller tysk. Stoffet er kom-
primeret så stærkt, at undervisningen påregnes
gennemført på aftenkursus igennem 2 vinter-
halvår. Det må her tages i betragtning, at
undervisningen sigter mod de mere modne,
der efter nogle års erhvervsmæssig beskæftigel-
se ønsker at opnå de fornødne forkundskaber
til påbegyndelse af en kortere teknisk uddan-
nelse.

Kommissionen, har ved skrivelse af 7. maj
1958 henstillet til undervisningsministeriet, at
der i det fornødne omfang udarbejdes passende
lærebøger og andet undervisningsmateriale med
særligt henblik på denne undervisning. Kom-
missionen har herved lagt vægt på, at den om-
handlede aftenundervisning sigter på at meddele
et ret stort stof i løbet af to vinterhalvår til
voksne elever, hvoraf mange ikke har fået nogen
skoleuddannelse siden udgangen af folkeskolen.
Et særligt tilrettelagt undervisningsmateriale
skulle endvidere kunne støtte bestræbelserne
for, at den omhandlede undervisningsform hur-
tigst muligt etableres ud over landet.

I 1958/59 oprettedes teknisk forberedelses-
eksamen i 3 skoler. Disse skoler vil også i
1959/60 oprette nye 8. klasser med teknisk for-
beredelsesundervisning og derudover ventes un-
dervisning påbegyndt i mindst 15 andre skoler.

I 1958/59 blev der yderligere oprettet 36 af-
tenkurser under ungdomsskoleloven med ca.
800 elever. Endvidere blev der inden for for-
svarets civilundervisning oprettet kurser i en-
kelte fag, sigtende på teknisk forberedelses-
eksamen.
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7. Selv om der skabes muligheder for en grad-
vis opstigning fra de laveste tekniske uddan-
nelser til de højeste, vil gymnasieskolen fort-
sat udgøre det væsentlige rekruteringsgrundlag
for de højere tekniske og naturvidenskabelige
uddannelser.

I løbet af indeværende tiår er tilgangen af
studenter steget med godt 35 pct. Antallet af
kvindelige studenter er steget lidt mere end an-
tallet af mandlige studenter; og tilgangen til
den matematisk-naturvidenskabelige linje er
steget mere end tilgangen til den ny-sproglige
linje, jfr. nedenstående oversigt:

Tilgangen af studenter 1951, 1955 og 1959- 1)
Absolutte tal Stignings-

procenter
Mat.-nat. linje: 1951 1955 1959 1951-59
M 1.112 1.160 1.575 42
Kv 398 395 574 44

lait 1.510 1.555 2.149 42

Ny-sproglig linje:
M 451 519 566 25
Kv 754 917 1.010 34

lait 1.205 1.436 1.576 31

Klassisk-sproglig linje:
M 58 86 58
Kv 30 55 66 120

lait 88 141 124 41

Studenter ialt:
M 1.621 1.765 2.199 36
Kv 1.182 1.367 1.650 40

Ialt 2.803 3.132 3-849 37

1) Incl. kursusstudenter.

Det skolemæssige rekruteringsgrundlag for
de højere tekniske og naturvidenskabelige ud-
dannelser udnyttes imidlertid i forholdsvis be-
grænset omfang.

Tilgangen til studierne ved universiteternes
matematisk-fysiske faggrupper, ved Danmarks
tekniske Højskole og Danmarks farmaceutiske
Højskole svarede i 1959 således blot til ca. 2/s
af de studenter (ca. V2 af de mandlige og ca.
V4 af de kvindelige), der samme år tog den
matematisk-naturvidenskabelige studentereksa-
men. Der har dog både blandt de mandlige og
kvindelige matematisk-naturvidenskabelige stu-
denter gennem de senere år været tendens til
i stigende grad at påbegynde en af de specifik-
ke tekniske eller naturvidenskabelige uddan-
nelser.

8. Fra 1951 til 1959 er studenterprocenten (for-
holdet mellem antallet af studenter udgået fra
gymnasieskolen og det gennemsnitlige antal
18-19 årige) steget fra 4,6 til 5,5 for dren-
genes vedkommende og fra 3,6 til 4,7 for
pigernes vedkommende. For drenge og piger
under ét var studenterprocenten i 1959 ca. 5,1,
medens det til sammenligning kan anføres, at
den i 1958 var henholdsvis 12,4 og 8,5 i Norge
og Sverige.

Væksten i den andel af de unge, der ønsker
at tage studentereksamen vil formentlig fortsat
gøre sig gældende. Hertil kommer, at de unge,
der nu er på vej ind i gymnasieskolen, hidrører
fra krigsårenes og de første efterkrigsårs store
fødselsårgange. En nærmere opgørelse af den
fremtidige studentertilgang er dog forbundet
med nogen usikkerhed, da man ikke på for-
hånd kan vide, hvorledes tilgangen til gymna-
sierne vil udvikle sig.

Imidlertid har Det statistiske Departement
beregnet det samlede studentertal fra gymna-
sieskolen frem til 1965 på grundlag af den nu-
værende fordeling af skolernes elevbestand i
gymnasieskolen og i mellemskoleklasserne, og
derefter har man beregnet studentertilgangen
frem til 1970 under forudsætning af samme
vækst i studenterprocenten som i de foregående
år, jfr. iøvrigt omstående tabel med tilhørende
noter. Herefter skulle studentertallet, som det
fremgår af oversigten, stige fra 3300 i 1959
til ca. 7.000 i 1965-67, hvorefter det absolutte
studentertal efter den foretagne beregning vil
blive lidt mindre i de følgende år.

De fra studenterkursus dimitterede studen-
ter, der for tiden andrager 5—600 årligt, er
ikke medregnet i denne opgørelse.

For de mandlige studenters vedkommende
forventes studenterprocenten at stige fra 5,5 i
1959 til 8,3 i 1965 og derefter til 9,6 i 1970,
og for kvindernes vedkommende vil procenten
stige fra 4,7 til 7,2 i 1965 og til 8,5 i 1970.

For mænd og kvinder under eet påregnes
studenterprocenten at stige fra 5,1 i 1959 til
henholdsvis 7,8 og 9,0 i 1965 og 1970.

Regner man med, at fordelingen på den
sproglige og den matematisk-naturvidenskabe-
lige retning forbliver den samme som nu, vil
antallet af matematisk-naturvidenskabelige stu-
denter stige fra ca. 2.100 i 1959 til ca. 4.500 i
1965, incl. kursusstudenter.

Den opstillede prognose søger kun at give
et skøn over den studentertilgang, som vil kom-
me alene som følge af væksten i årgangenes
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størrelse og den spontane stigning i studenter-
procenten.

Prognosen er ikke et udtryk for den stigning
i studentertallet, der kunne være ønskelig under
hensyn til at sikre en tilstrækkelig tilgang til de
højere tekniske og naturvidenskabelige uddan-
nelser uden fare for en formindsket tilgang til
andre områder.

Uanset at kommissionen ikke vover at hæfte
sig ved et veldefineret tal, er det kommissio-
nens opfattelse, at der er et så stort behov for
ingeniører, matematikere, fysikere og kemikere,
at der bør tilstræbes en endnu stærkere vækst
i studentertilgangen.

Det kan i denne forbindelse oplyses, at me-
dens den samlede studenterprocent her i landet
efter den anførte prognose forventes at blive ca.
9,0 i 1970, forventes studenterprocenten i Norge
allerede i 1963 at blive 18,1 og i Sverige i 1961
11,1, efter de i Norge og Sverige foretagne
prognoser.

9. Ved beregningerne af studentertilgangen
er der ikke taget hensyn til gymnasieskolens ka-
pacitet. De udvidelser af gymnasieskolens kapa-
citet, som har fundet sted i de senere år eller
er under overvejelse er næppe tilstrækkelige,
hvis gymnasierne skal kunne modtage alle kva-
lificerede unge, der ønsker adgang. Der er
næppe tvivl om, at adgangen til gymnasierne
allerede i dag er blevet vanskeligere alene som
følge af gymnasieskolens utilstrækkelige kapa-
citet.

Ud fra de almindelige synspunkter, som kom-
missionen har gjort gældende om den frie ad-
gang til alle uddannelser, vil det være over-
ordentlig uheldigt, hvis en utilstrækkelig skole-
kapacitet skulle medføre, at iøvrigt kvalifice-
rede og interesserede unge skulle nægtes ad-
gang til gymnasiet. Kommissionen lægger der-
for afgørende vægt på, at der omgående træffes
de nødvendige foranstaltninger til udvidelse af
gymnasieskolens kapacitet i takt med den for-
ventede tilstrømning.

Kommissionen finder endvidere, at der ved
udvidelse af gymnasieskolens kapacitet i første
række bør lægges vâ gt på at fremme tilgan-
gen af studenter mest muligt. Man bør derfor
tilstræbe en fuld dækning af behovet for gym-
nasieskoler i områder med en stor og hurtigt
voksende befolkning. Behovet for gymnasie-
undervisning i de egne, hvor befolkningstæt-
heden ikke berettiger til oprettelse af gymna-
sier, bør dækkes gennem oprettelse af kostskoler

Tilgangen af studenter fra gymnasieskolen
1931-1970.

Mænd Kvinder

1966
1967
1968
1969
1970

45,3
43,0
40,1
38,5
38,5

8,5
8,8
9,1
9,3
9,6

3850
3800
3650
3600
3700

43,2
41,2
38,5
37,2
36,9

7,4
7,7
8,0
8,2
8.5

3200
3200
3100
3050
3100

7050
7000
6750
6650
6800

*) Gennemsnit af 18- og 19-årige pr. 1. januar.
2) For 1951-58 er det faktiske antal beståede studen-

tereksaminer anført.
For 1959-61 og for 1962-65 er studentertallet be-
regnet på grundlag af de foreliggende oplysninger
om elevernes nuværende fordeling henholdsvis på
de tre gymnasietrin og de fire mellemskoletrin, idet
den senest konstaterede overgangsprocent for elever
fra 4. mellemskoleklasse til 1. gymnasieklasse er for-
udsat noget stigende i de nærmest kommende år. Be-
regningen er for så vidt angår det samlede studenter-
tal foretaget af Det statistiske Departement til brug
for undervisningsministeriets gymnasieudvalg. For-
delingen på ma;nd og kvinder er foretaget pä grund-
lag af det senest konstaterede forhold.
For 1966-70 er antallet beregnet ud fra den forud-
sætning, at studenterprocenten stiger liniært.

samt ved ydelse af rejsegodtgørelser og opholds-
udgifter til gymnasieelever, der må søge un-
dervisning uden for hjemstedet. Kommissio-
nen skal tillige pege på, at det også vil være på-
krævet at oprette kostafdelinger i forbindelse
med studenterkurser.

En udvidelse af gymnasieskolens kapacitet ad
disse linjer vil hurtigere give en større tilgang
af studenter og økonomisk være mere overkom-
melig end placering af mange små gymnasier
efter et formelt: geografisk lighedsprincip.

For så vidt angår de særlige foranstaltninger,
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der vil blive nødvendige for at sikre en til-
strækkelig tilgang af matematik- og fysiklærere
til gymnasiet, henvises til kapitel V, afsnit G.

Kommissionen vil iøvrigt fremhæve, at de
krav, som den højere tekniske og naturviden-
skabelige uddannelse stiller, gør det nødven-
digt, at gymnasiernes undervisningsmæssige
standard ikke forringes, men tværtimod på visse
områder forbedres.

Ved gymnasieundervisningens fremtidige til-
rettelæggelse må alt for specielle linjedelinger
undgås. Inden for alle retninger bør der gives
en grundig skoling i de færdighedsfag — mo-
derne sprog og matematik - der er grundlaget
for de fleste videregående uddannelser, samt en
indførelse i fysik og andre naturfag, der er en
nødvendig forudsætning for en almen forståelse
af den tekniske og naturvidenskabelige proble-
matik, der sætter sit præg på vor tid.

I overensstemmelse hermed bør undervisning
i matematik genindføres i gymnasiets sproglige
linjer og fysikundervisningens omfang forøges.
Dette vil give den sproglige studentereksamen
større anvendelsesmuligheder og næppe udeluk-
ke nogen fra gymnasiet, da det formentlig er en
myte, at et iøvrigt nogenlunde begavet menne-
ske helt savner anlæg for matematik. Den for-
nødne tilegnelse af denne undervisning beror
snarere på egnede lærerkræfter og hensigtsmæs-
sige undervisningsmetoder.

10. I en række lande har man i forbindelse
med overvejelser om en forøget tilgang til de
tekniske og naturvidenskabelige uddannelser
drøftet problemerne om begavelsesreservens
størrelse.

I Sverige er der blevet gennemført dybere-
gående undersøgelser af dette problem. Under-
søgelserne har vist, at over en fjerdedel af
en årgang mandlige elever i Sverige skulle
have forudsætninger for studentereksamen med
de nuværende eksamenskrav, medens kun 8,2
pct. på undersøgelsestidspunktet faktisk fik
denne eksamen. Reserven skulle altså være mel-
lem 2 og 3 gange det antal, som faktisk får
studentereksamen. Denne reserve findes først
og fremmest blandt dem, som ikke er kommet
i realskolen.

Realeksamen skulle kunne aflægges af over
halvdelen af en årgangs mandlige elever, me-
dens den faktiske andel, som aflægger real-
eksamen eller en højere eksamen, er ca. 19 pct.

For så vidt angår reserverne specielt for

videregående teknisk-matematiske studier, er
undersøgelsens resultater knap så enkle. Under-
søgelsen viser her, at ca. 2,5 pct. af en årgang
for øjeblikket gennemfører studentereksamen
med tilstrækkelig gode resultater i de relevante
fag til, at de uden videre skulle kunne gå i
gang med et teknisk-matematisk studium med
gode chancer for at gennemføre dette, og at
yderligere 2-3 pct af de, der ikke kommer i
gymnasiet, skulle have forudsætninger for at
nå frem til dette studium. Reserven skulle alt-
så være af samme størrelsesorden som tilgan-
gen. Hertil kommer imidlertid, at der allerede
i de nævnte 2,5 pct., som for øjeblikket har
mulighed for dette studium, er en vis uudnyttet
reserve, for så vidt som denne gruppe omfatter
alle, der har de teknisk-matematiske forkund-
skaber og evner for at kunne gå i gang med
teknisk-matematiske højere studier, uanset om
de faktisk vælger andre studieretninger. Det
er vel imidlertid rimeligt at gå ud fra, at en
del af de teknisk-matematisk kvalificerede altid
vil vælge andre studier (herunder særlig læge-
studiet og socialvidenskaberne), og det fore-
kommer derfor rimeligt at sige, at reserven
ifølge den svenske undersøgelse er af samme
størrelsesorden som den nuværende tilgang.

For de kvindelige elever er den svenske be-
regning alene foretaget for de elever, som har
aflagt realeksamen. Der er altså ikke forsøgt
noget skøn over reserver blandt dem, som ikke
har gået i realskolen. Heller ikke de, som via
pigeskolerne når et tilsvarende eller højere ud-
dannelsesniveau end realeksamen, er medtaget.

Reserven blandt kvindelige elever med real-
eksamen er imidlertid ret betydelig. Således an-
slås, at studentereksamensreserven blandt dem,
der har aflagt realeksamen, skulle være af sam-
me størrelsesorden som det samlede antal kvin-
der med studentereksamen i en årgang.

Også de specielle reserver for teknisk-mate-
matiske studier er betydelige, og endda større
end de tilsvarende reserver blandt mandlige
elever med realeksamen. Forudsætningen for
udnyttelsen af reserven er dog, at man kan
få kvinderne til at vælge teknisk-matematiske
studier i samme grad som mændene.

Det almindelige indtryk af denne undersø-
gelse er altså, at der findes meget betydelige
uddannelsesreserver. Under hensyn til, at der i
Sverige er en større del af de unge som allerede
nu tager studentereksamen, må man regne med,
at uddannelsesreserverne i Danmark er væsent-
lig større end i Sverige.
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11. Det er derfor kommissionens opfattelse, at
det ikke er manglen på begavede unge menne-
sker, der hindrer en forøgelse af tilgangen til
de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.
Sikring af den tilstrækkelige tilgang til disse
uddannelsesområder forudsætter derimod en
kvantitativ og kvalitativ udbygning af skolens

undervisning. Udbygningen må i første række
sigte mod en forbedring af folkeskolens under-
visning i de forkundskaber i matematik, natur-
fag og sprog, som er nødvendige for de elever,
der vil gå ind i en teknisk uddannelse, samt
mod en forøgelse af gymnasieskolens kapacitet
i takt med den stigende tilstrømning.



KAPITEL IV.

De kortvarige tekniske uddannelser

1. De begrænsede uddannelsesmuligheder for
det tekniske hjælpepersonale har hidtil været
en af de væsentligste mangler ved det tek-
niske uddannelsessystem.

De fleste af de i det følgende omtalte tek-
niske uddannelser af kortere varighed, der alle-
rede eksisterede ved kommissionens nedsæt-
telse, bygger på en forudgående faglig oplæ-
ring.

a. Dette gælder bl. a. den 2-årige uddannelse
som bygningskonstruktør, der finder sted på
bygmesterskolerne med det formål at give unge
håndværkere inden for byggefagene en supple-
rende teoretisk faglig uddannelse, der kvalifi-
cerer dem til at udøve selvstændig virksomhed
som mester i et håndværksfag eller at bestride
selvstændige stillinger inden for byggeindu-
strien. Uddannelsen kan fortsættes på bygnings-
og husbygningsteknikum og giver desuden ad-
gang til hovedskolen på Kunstakademiets Arki-
tektskole.

b. Inden for jern- og metalindustrien har der
gennem mange år været etableret tekniske ud-
dannelser af forskellig art, der bygger på en
faglig oplæring.

På værkstedsfunktionærskolerne på de tek-
nologiske institutter i København og Århus og
på Odense teknisk Skole kan faglærte, der har
arbejdet mindst 2 år som svend på et aner-
kendt værksted, få en teoretisk og supplerende
praktisk uddannelse, der kvalificerer dem til
fagligt og økonomisk at varetage stillinger som
værksteds funktionær er. Uddannelserne er til-
rettelagt som aftenkurser og strækker sig over
3-3V2 år.

Endvidere kan formere, der har arbejdet
mindst 2 år som svend, uddannes til støbe-
mestre på Den danske Støbemesterskole på det
teknologiske institut i København.

For at holde værkstedsfunktionærer ajour

med den tekniske udvikling er der desuden op-
rettet særlige værkmesterkurser i forskellige
discipliner på de teknologiske institutter, hvor-
til der alene er adgang for medlemmer
af værkstedfunktionærforeningen. Tilsvarende
supplerende uddannelser gives ligeledes gen-
nem brevskoleundervisning.

Endelig blev der i 1955 på industriens initia-
tiv etableret en uddannelse som maskintekniker.
Uddannelsen tager ét år på dagskole og fore-
går på de tekniske skoler i Århus, Helsingør,
København og Odense. Den tilsigter at give
elever, der forinden har afsluttet en praktisk
faglig oplæring, de fornødne kvalifikationer til
at virke som assistenter ved værkstedsledelsen
og ved tegnestuearbejde inden for jern- og me-
talindustrien.

c. Uddannelserne til maskinist- og udvidet ma-
skinisteksamen, sker på dagskole og varer for
begges vedkommende 1 år samt forudsætter
mindst 3 års faglig uddannelse på et smede- el-
ler maskinværksted. Uddannelsen er lagt an på
forholdene til søs, men mange maskinmestre
beskæftiges ved maskinteknisk arbejde som
driftsledere eller maskinmestre inden for indu-
strien og ved kraft- og vandværker m. v.

d. På Den grafiske Højskole var der endvidere
etableret en uddannelse i grafisk formgivning
samt en uddannelse, der kvalificerer til over-
ordnede og selvstændige stillinger inden for de
grafiske fag. Disse uddannelser søges i over-
vejende grad af personer, der er oplært inden
for de grafiske fag, men personer med anden
tilknytning til de grafiske fag har også adgang
til disse uddannelser.

e. Der fandtes iøvrigt kun ganske enkelte tek-
niske uddannelser, der ikke byggede på en for-
udgående faglig oplæring, bl. a. nogle kort-
varige kurser for laboranter på de teknologiske
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institutter samt kurser for tegnere på tekniske
skoler. Endelig meddelte visse private institut-
ter og brevskoler undervisning i tegning og an-
dre tekniske fag.

I bilag 3 er der nærmere redegjort for de her
nævnte uddannelsesordninger. I bilaget, der
omhandler alle tekniske og naturvidenskabelige
uddannelser, findes også en redegørelse for en-
kelte andre specielle, kortvarige tekniske ud-
dannelser, der allerede fandtes ved kommissio-
nens nedsættelse, herunder bl. a. uddannelserne
som flyvemekaniker og flyvemaskinist under
S. A. S. og de teletekniske uddannelser i Post-
og telegrafvæsenet.

Da erhvervslivet kun i mindre grad har kun-
net dække sit behov for teknisk hjælpeperso-
nale gennem formaliserede og systematiske ud-
dannelser, har de enkelte virksomheder inden
for de fleste brancher derfor selv måttet ud-
danne det tekniske hjælpepersonale. Virksom-
hedernes uddannelse af teknisk personale finder
imidlertid som oftest sted i forbindelse med
det løbende arbejde og suppleres kun i de fær-
reste tilfælde med teoretisk undervisning. Den-
ne mangel har utvivlsomt begrænset uddannel-
sens værdi og formindsket det uddannede per-
sonales anvendelighed.

Der er ingen tvivl om, at den manglende
udbygning af det lavere tekniske uddannelses-
system er en af de væsentlige årsager til tek-
nikermanglen. De højere uddannede teknikere
er i vidt omfang blevet sat til at bestride ar-
bejde af mere eller mindre rutinemæssig ka-
rakter under deres kvalitetsniveau, uanset at
arbejde af denne art i andre lande på fuld til-
fredsstillende måde udføres af personale med
en kortvarigere teknisk uddannelse.

2. I kommissionen og i de med denne samar-
bejdende af handelsministeriet nedsatte udvalg
vedrørende tekniske assistenter, tekstilteknikere
og laboranter samt i kommissionens eget ud-
valg vedrørende kemisk-tekniske uddannelser,
hvor de væsentlige dele af dansk industri har
været repræsenteret, har der været almindelig
enighed om, at der er ganske betydeligt behov
for kortvarige uddannelser af teknisk medhjælp.

Blandt de områder, hvor en uddannelse af
tekniske assistenter kan gøre fyldest og aflaste
de højere uddannede teknikere m. v., kan eks-
empelvis anføres: Teknisk tegnearbejde, lettere
konstruktionsarbejde efter instruktion, opmå-
lings- og optrækningsarbejde, udførelse af en-
klere beregninger og udregninger baseret på

standardformler samt beregning af vægte, rum-
fang, overflader m. v. i forbindelse med kon-
struktion, mindre beregninger ved tilbudsgiv-
ning og ved kalkulation samt ved efterkalkula-
tion, udførelse af forkalkulation og udregning
af akkorder, bistand ved arbejdsbeskrivelser,
operationsanalyser, metodestudier, statistisk kva-
litetskontrol, udregning af tidsstudieobservatio-
ner, rutineprøver ved materialeprøvningslabora-
torier samt lignende arbejder i forbindelse med
produktionsplanlægning i driftskontorerne, be-
nyttelse af tegningsarkiver, lagerkartoteker,
kortudskrivning, kontrol af lagerbeholdninger
og arbejde med at følge sager op i de forskelli-
ge afdelinger samt endelig teknisk kontorarbej-
de af forskellig art.

Inden for den kemiske industri vil den tek-
niske assistents - kemoteknikerens - væsentlige
funktioner specielt bestå i assistance ved den
tekniske kontrol af fabrikationen, ved kontrol-
len og vedligeholdelsen af driftsapparaturet
(kedler, autoklaver, pumper, destillationsappa-
rater, forstøvningstørrere, filtrerpresser etc. etc),
vedligeholdelse af instrumenter til driftskontrol-
len, kontrol med forsinkelser, omplaceringer
m. v. i ordrerutinen, kalkulation af råvarefor-
brug og udbytter, assistance ved udarbejdelse af
operationsskemaer, overvågen af transport (her-
under pumpning) og emballering, assistance ved
gennemprøvning af nye processer og ved kon-
struktion og afprøvning af nyt driftsapparatur,
samt ved konstruktion og afprøvning af nye må-
leapparater og ved automatisering af processer-
ne. Endvidere fremskaffelse og ordning af visse
oplysninger, som skal benyttes under udvik-
lings- og konstruktionsarbejdet, medvirken
ved udformning af sikkerhedsforanstaltninger
(brandfare, giftfare, højspænding), og ved ud-
formning af instruktioner til arbejdspladsen
samt ved lagerorganisation og endelig kontrol
med rengøring og desinfektion (i levnedsmid-
delindustrien).

Laboranternes funktioner vil - inden for
medicinal- og levnedsmiddelindustrien - bl. a.
bestå i udførelse af kvalitative og kvantitative
analyser, fremstilling og sterilisering af nærings-
substrater, bakteriologisk podning, mikrobiolo-
gisk vitaminbestemmelse, hormonanalyser, en-
zymisolering og bestemmelser af antibiotikas
virkning samt kvalitets- og sterilitetskontrol -
og inden for farve- og lakindustrien i udførelse
af analyse, fortrinsvis kvantitativ uorganisk,
bestemmelse af smeltepunkt, syretal og jodtal,
fastlæggelse af destillationskurver, fremstilling
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af lak- og malervarer i laboratoriemålestok og i
halvteknisk målestok samt bestemmelse af pig-
menters olieabsorption, farvekraft og dække-
evne m. v.

Kommissionen er af den opfattelse, at be-
hovet for et systematisk uddannet hjælpeperso-
nale vil forøges stærkt i de kommende år.

Dansk industri er midt i en udvikling fra de
håndværksmæssige organisations- og arbejds-
former mod egentlige industrielle driftsformer,
der bl. a. præges af: Produktion i større serier,
specialisering og standardisering, produktions-
planlægning, anvendelse af specialværktøj er og
specialmaskiner, anvendelse af underleveran-
dører, systematisk kontrol ved virksomhedens
foranstaltning af råvarer, mellemprodukter og
færdige produkter, indgående omkostningskon-
trol, samt særligt tilrettelagt salgsarbejde.

Til udførelse af disse funktioner er der be-
hov for et særligt uddannet personale. I de
mindre håndværksvirksomheder varetages pro-
duktionens tilrettelæggelse m. v. i reglen af
mesteren selv, medens det er nødvendigt at
overlade de udspecialiserede tekniske funktio-
ner i den egentlige industri til en stærkt vok-
sende stab af særligt uddannede tekniske med-
hjælpere.

Endvidere vil arbejdslederne i fremtiden i
stigende grad blive taget fra de tekniske assi-
stenters kreds inden for mange industrigrene.

Behovet for teknisk hjælpepersonale vil yder-
ligere stige som følge af den voksende anven-
delse af højere uddannede teknikere, der må på-
regnes inden for erhvervslivet ved undervis-
ning og forskning samt inden for visse dele af
den offentlige virksomhed m. v., hvis det skal
blive muligt for det danske samfund at holde
trit med den tekniske og økonomiske udvik-
ling i andre lande.

De i kapitel II nævnte betænkeligheder ved
udarbejdelse af behovsprognoser gælder ikke
mindst for de nye uddannelser, som endnu ikke
er afprøvet i praksis. Kommissionen og de
med denne samarbejdende udvalg har derfor
afstået fra en nærmere kvantificering af be-
hovet. Regner man imidlertid med, at erhver-
vene i de kommende år i større grad end hid-
til vil anvende teknisk medhjælp til aflastning
af de højere uddannede teknikere, og at disses
beskæftigelse vil stige i takt med det forven-
tede udbud, jfr. kapitel V, må antallet af det
tekniske hjælpepersonale i løbet af 10-15 år
tre- eller f iredobles. Skal dette personale have
en systematisk uddannelse, kan det årlige ud-

dannelsesbehov anslås til mindst et par tusinde.
Hvorvidt uddannelsen faktisk vil få dette

omfang, vil i høj grad afhænge af, hvor hur-
tigt og i hvilken grad mere moderne industrielt
betonede produktionsmetoder tages i brug.

Efter kommissionens opfattelse er det imid-
lertid i alle tilfælde en af de afgørende forud-
sætninger for den ønskelige økonomiske og in-
dustrielle ekspansion, at der tilvejebringes et
betydeligt antal uddannelsesmuligheder for det
tekniske hjælpepersonale.

3. Da en systematisk uddannelse af teknisk
hjælpepersonale i løbet af forholdsvis kort tid
tillige vil kunne medvirke til at formindske
den akutte mangel på højere uddannede tekni-
kere, har kommissionen lagt særlig vægt på så
hurtigt som muligt at få iværksat kortvarige tek-
niske uddannelsesordninger.

Disse ordninger er en nydannelse inden for
den erhvervsmæssige uddannelse. Kommissio-
nen har ikke kunnet bygge på foreliggende er-
faringer ved disse uddannelsers tilrettelæggelse
og nærmere udformning. Det kan derfor blive
nødvendigt at tage de nu gennemførte eller
foreslåede uddannelser op til revision i løbet af
nogle år, når man i praksis har indvundet til-
strækkelige erfaringer til belysning af, i hvil-
ken grad de dækker behovet for teknikere med
en kortere uddannelse.

a. Ved tilrettelæggelse af uddannelserne har
kommissionen drøftet, hvorvidt man skulle søge
at udforme en række forskellige tekniske ud-
dannelser, som imødekom de enkelte bran-
chers særlige behov, eller om man skulle søge
at tilrettelægge nogle få tekniske grunduddan-
nelser, som kunne dække det mest påtrængende
behov inden for større dele af industrien.

I overensstemmelse med de i kapitel II frem-
satte synspunkter på det tekniske uddannelses-
systems struktur har kommissionen anset det
rigtigst at følge den sidste fremgangsmåde.

På de tekniske grunduddannelser kan der
senere med direkte sigte på de enkelte bran-
chers sa=rlige behov opbygges mere specielle
tekniske uddannelser som led i et omfattende
harmonisk og fleksibelt uddannelsessystem. De
brede grunduddannelser binder ikke de uddan-
nede for stærkt til den enkelte branche, de for-
øger den enkeltes mulighed for senere supple-
rende uddannelse og overgang til andet teknisk
arbejde. Fra et undervisningsmæssigt synspunkt
vil en fælles grundundervisning også være en
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fordel, da denne vil kunne gives mange steder
i landet.

Det er imidlertid ikke muligt at nøjes med
en enkelt teknisk grunduddannelse. Selv om en
række tekniske fag naturligt må indgå i en-
hver teknisk uddannelse, er der dog så be-
tydelige forskelle mellem de krav, der stilles
til den tekniske medhjælp ved kemisk betonet
industrielt arbejde, og den øvrige tekniske med-
hjælp, at kommissionen har fundet det nød-
vendigt at udforme både en teknisk og en ke-
misk grunduddannelse.

b. Den første uddannelse, uddannelsen af tek-
niske assistenter — tegnere, beregnere og drifts-
assistenter - tilsigter at opfylde erhvervenes og
først og fremmest industriens behov for tek-
nikere, der kan aflaste ingeniørerne og andet
overordnet personale ved udførelsen af enklere
tekniske funktioner, jfr. oversigten s. 30.

Behovet for tekniske assistenter varierer fra
branche til branche og vil antagelig være størst i
de store og mellemstore virksomheder i de in-
dustrigrene, hvor specialisering og mekanise-
ring præger produktionen, samt inden for byg-
ningsindustrien. Inden for visse dele af jern-
og metalindustrien formodes de allerede eksi-
sterende tekniske uddannelser i vidt omfang at
kunne dække behovet for driftsassistenter.

På grundlag af indstilling fra udvalget ved-
rørende tekniske assistenter har kommissionen
i skrivelse af 20. juni 1957 overfor statsmini-
steriet anbefalet gennemførelsen af en uddan-
nelsesordning for tekniske assistenter (bilag 9),
og handelsministeriet har herefter under 11.
september 1957 udstedt bekendtgørelse herom
(bilag 18).

Uddannelsen står åben for alle, der er fyldt
16 år, og som opfylder de fastsatte krav om
forudgående skolekundskaber (teknisk forbe-
redelseseksamen eller højere eksamen). Uddan-
nelsen er to-årig; først V2 år på skole, derefter
et års turnustjeneste i en virksomhed og endelig
V-2 års afsluttende skolegang. Kurserne foregår
på de tekniske skoler.

Det første halve år, der er fælles for alle tre
retninger, indledes med en 4 ugers egnetheds-
prøve med henblik på udskillelse af de aspiran-
ter, der ikke har mulighed for at gennemføre
uddannelsen. Det sidste halve års teoretiske un-
dervisning foregår delvis særskilt for tegnere,
beregnere og driftsassistenter.

Der undervises iøvrigt i følgende fag: Tek-
nisk regning og matematik, naturlære, måle-

teknik, regnskabsvæsen samt maskinskrivning
og kontor-tekniske hjælpemaskiner, hvilke fag
meddeles i samme omfang ved alle retninger.
Hovedvægten i undervisningen er lagt på tek-
nisk tegning. For tegnere medgår en trediedel
af undervisningen til dette fag, medens dets om-
fang er noget mindre for beregnere og drifts-
assistenter. Endvidere indgår fagene produk-
tionsteknik, materialisere, værktøjs- og maskin-
lære, teknisk mekanik og styrkelære og elektro-
teknik i undervisningsplanen, der ialt omfatter
ca. 2.100 undervisningstimer.

Ved handelsministeriets bekendtgørelse af 15.
december 1958 (bilag 19) er der efter kom-
missionens indstilling tillige tilvejebragt mulig-
hed for at gennemgå den teoretiske del af ud-
dannelsen som teknisk assistent på et to-årigt
aftenkursus. Herefter kan denne uddannelse og-
så gennemføres af arbejdere — faglærte eller
ikke-faglærte - der er fyldt 20 år, og som i
mindst 3 år har været beskæftiget ved industri-
elt arbejde. I visse tilfælde kan en et-årig sær-
ligt tilrettelagt praktisk uddannelse svarende til
den, de yngre skal gennemgå, træde i stedet
herfor. Den teoretiske aftenundervisning er til-
rettelagt med et noget mindre timetal end det,
der gælder for dagundervisningen. Forholdet
mellem de enkelte fags omfang er i øvrigt de
samme som ved dagundervisningen.

Der blev i vinteren 1958—59 oprettet fire
kurser med ialt: 80 elever.

I efteråret 1959 er der i København, Ring-
sted, Nykøbing F., Randers, Kolding, Struer
og Herning oprettet nye kurser for tekniske as-
sistenter med i alt 146 elever. Det kan forven-
tes, at der i efterårets løb også vil blive iværk-
sat kurser i enkelte andre byer.

For at fremme disse uddannelser har kom-
missionen henstillet til handelsministeriet, at
der - eventuelt ved ministeriets foranstaltning
- søges udarbejdet særligt tilrettelagte lære-
bøger og andet undervisningsmateriale, og at
der drages omsorg for at fremskaffe egnede
lærere og at give disse den fornødne instruktion
på særlige kurser o. 1.

c. Som en forholdsvis ny industrigren har den
kemiske industri ingen uddannelsestradition.
Selv om en betydelig del af det forberedende
arbejde udføres i laboratorier, har der således
hidtil kun været en ganske kortvarig uddannel-
se for laboratoriepersonale. Da en kemisk-tek-
nisk uddannelse også er påkrævet for det tek-
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niske personale, er industriens uddannelsesbe-
hov særligt stort.

Under hensyn hertil har kommissionen efter
indstilling fra udvalget vedrørende uddannelse
af industrilaboranter anbefalet oprettelse af ud-
dannelsesordninger for laboratoriemedhjælpere
og laboratorieteknikere (bilag 10), hvorefter
handelsministeriet under 23. december 1958
har udfærdiget bekendtgørelse herom (bilag
20).

Uddannelsen som laboratoriemedhjælper og
laboratorietekniker, der i hovedsagen er tilrette-
lagt på samme måde som uddannelsen af tek-
niske assistenter, er i begge tilfælde delt i en
biologi- og kemilinje, idet den første del af
uddannelsen dog er fælles.

Uddannelsens formål er at meddele eleverne
en teoretisk og praktisk laboratoriemæssig ud-
dannelse, som vil kvalificere de pågældende til
at virke som biologi- eller kemilaboranter in-
den for industri og forskning, jfr. oversigten
s. 30.

Uddannelsen til laboratoriemedhjælper fore-
går på et 24 ugers kursus på de teknologiske
institutter i København og Århus. Uddannel-
sen til laboratorietekniker kræver yderligere et
års praksis og en afsluttende teoretisk uddan-
nelse på et 21 ugers fortsættelseskursus.

Både i København og Århus afholdes der nu
årligt 3 begynderkurser med hver 24 elever, og
begge steder er de afsluttende teoretiske kurser
for laboratoriemedhjælpere planlagt til iværk-
sættelse i løbet af det kommende år.

Et særligt uddannelsesnævn, der nedsættes af
handelsministeren efter forhandling med de
interesserede parter, skal fastsætte de nærmere
bestemmelser for den praktiske uddannelse og
føre tilsyn med, at denne finder sted i over-
ensstemmelse hermed.

Nævnet skal samtidig være rådgivende for
handelsministeriet og tilsynet med den tek-
niske undervisning i alle spørgsmål, der ved-
rører uddannelsen af laboratoriemedhjælpere
og laboratorieteknikere.

Ved hver af laborantskolerne skal der yder-
ligere nedsættes et undervisningsudvalg, der
skal være rådgivende for vedkommende skole i
alle spørgsmål, der vedrører undervisningen,
samt skolens økonomi, herunder fastlæggelse af
budget, anskaffelse af udstyr og ansættelse af
lærere m. v. Udvalget træffer bestemmelse om
godkendelse af elevernes praktiske uddannelse
efter de af uddannelsesnævnet fastsatte ret-
ningslinjer og kan i de enkelte tilfælde bestem-

me, at elever, der allerede inden uddannelsens
påbegyndelse har gennemgået 2 års praktisk ud-
dannelse, helt eller delvis skal kunne fritages
for den praktiske uddannelse.

Den kemiske industris behov for laboratorie-
trænet personale vil formentlig kunne dækkes
gennem disse uddannelsesordninger. Men her-
udover har den kemiske industri behov for
tekniske assistenter med en særlig kemisk ud-
dannelse.

Kemoteknikeren skal kunne aflaste ingeniø-
ren eller den højere uddannede kemiker i det
praktiske arbejde i driften; han skal være i
stand til at overvåge og klare operationerne
med et minimum af støtte fra ingeniørens eller
driftslederens side, men under dennes ansvar,
jfr. oversigten s. 30.

Den kemiske industris behov for sådanne
teknikere vil ikke kunne dækkes gennem den
almindelige tekniske assistentuddannelse. Kom-
missionen har derfor på grundlag af indstilling
fra det af kommissionen nedsatte udvalg ved-
rørende kemisk-tekniske uddannelser i skrivel-
se af 11. juni 1959 anbefalet oprettelse af en
uddannelsesordning for kemoteknikere (bilag
13).

Der foreslås samme adgangsbetingelser som
for de andre kortvarige tekniske uddannelser,
og uddannelsen er iøvrigt tænkt tilrettelagt på
samme måde som disse. Det første halve års
teoretiske uddannelse falder sammen med labo-
ratoriemedhjælperuddannelsen, hvorefter aspi-
ranten skal gennemgå mindst 12 måneders
praksis i kemisk produktion, forinden uddan-
nelsen afsluttes med en 6 måneders teoretisk
undervisning på et særligt kemoteknikerkur-
sus.

Kommissionen har endvidere tiltrådt det tek-
nisk-kemiske udvalgs forslag om en supplering
af kemoteknikeruddannelsen med et studium,
der særligt tager hensyn til levnedsmiddelindu-
striens behov, da det er kommissionens opfat-
telse, at en ønskelig udvikling af denne vig-
tige industri vil kræve anvendelse af langt flere
teknikere end hidtil. Studiet, som eventuelt
kan oprettes i samarbejde med Den kgl. Veteri-
nær- og Landbohøjskole, kan f. eks. bestå af
to års teori og et års praksis. I den teoretiske
uddannelse bør hovedvægten lægges på fagene
matematik, fysik, levnedsmiddelkemi og -tek-
nologi, hygiejne, mikrobiologi, maskinlære, re-
guleringsteknik og driftslære, og den praktiske
uddannelse bør normalt finde sted inden for
levnedsmiddelindustrien, jfr. bilag 32.
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d. Endvidere har kommissionen afgivet ind-
stilling om uddannelse af tekstilteknikere (bi-
lag 11).

Efter indstillingen skal uddannelsen være 3-
årig, nemlig to års praktisk uddannelse i egnede
virksomheder, hvorunder eleverne skal gennem-
gå et grundkursus på tekstilfagskolerne, efter-
fulgt af en et-årig teoretisk undervisning på
Danmarks Tekstilfagskole i København.

Gennem denne uddannelse vil eleverne blive
kvalificeret til at virke som bistand for produk-
tionsledelsen inden for spinderier, væverier og
trikotagefabrikker samt andre virksomheder
indenfor tekstilindustrien. Uddannelsen afviger
på forskellige måder fra de af kommissionen
iøvrigt foreslåede kortvarige tekniske uddan-
nelser. Der kan formentlig være grund til fort-
sat at overveje indpasning af denne specielle
uddannelse af tekstilteknikere som en overbyg-
ning på den almindelige uddannelse af tek-
niske assistenter.

e. I skrivelse af 20. juni 1957 har kommissio-
nen overfor handelsministeriet anbefalet et af
handelsministeriets teknikumudvalg udarbejdet
forslag om uddannelse af elektronikteknikere
i det væsentlige svarende til den forud for
kommissionens nedsættelse etablerede uddan-
nelse af maskinteknikere inden for jern- og me-
talindustrien (bilag 8). Denne specielle ud-
dannelse tilsigter alene at dække behovet for
teknikere inden for særlige områder af den
nyere svagstrømsindustri. Handelsministeriet
har herefter den 7. september 1957 udstedt be-
kendtgørelse om kursus for elektronikteknikere
(bilag 17).

Uddannelse til elektroniktekniker forudsæt-
ter realeksamen med regning og matematik og
svendeprøve som radio- eller elektronikmekani-
ker. De uddannede elektronikteknikere vil blive
kvalificeret til at virke som assistenter ved
ledelse af laboratorier, tegnestuer og værksteds-
afdelinger inden for radiobranchen og den øv-
rige elektrotekniske industri.

Det har senere vist sig ønskeligt, at uddan-
nelsen som en overgangsordning kunne gen-
nemføres som aftenkursus for arbejdere, der
ikke som forudsat i bekendtgørelsen har real-
eksamen eller udstået: en læretid inden for ra-
dio- eller elektronikmekanikerfaget. Teknikum-
udvalget har i overensstemmelse hermed den
20. oktober 1958 overfor handelsministeriet
indstillet, at en sådan ordning søges gennem-
ført, og handelsministeriet har ved skrivelse af

28. oktober 1958 givet de fornødne dispensa-
tioner fra bekendtgørelsen.

Uddannelsen er endnu ikke iværksat på
grund af mangel på kvalificerede lærerkræfter.

f. Endelig har teknikumudvalget i juni 1959
afgivet indstilling til handelsministeriet om en
ændring af uddannelsen på bygmesterskolerne,
således at uddannelsen i højere grad kan til-
godese bygge- og anlægsvirksomhedens behov
for teknikere. Forslaget, som er nærmere omtalt
i bilag 3, giver tillige mulighed for ikke-fag-
lærtes adgang til de nye bygningskonstruktør-
skoler.

g. Kommissionen har gentagne gange drøftet
uddannelse af arbejdsledere. Kommissionen har
imidlertid afstået fra at stille forslag herom, da
det over for kommissionen er blevet oplyst, at
Dansk Arbejdsgiverforening i samarbejde med
Fællesrepræsentationen for danske Arbejdslede-
re- og tekniske Funktionærforeninger agter at
foretage en væsentlig udbygning af arbejdsle-
deruddannelsen, der vil stå åben for alle virk-
somheder inden for erhvervslivet, jfr. bilag 21.

På side 35 har man anført en skematisk over-
sigt over de lavere tekniske uddannelser dels
over de, hvortil en forudgående faglig oplæring
er obligatorisk og dels over sådanne, hvortil der
ikke kræves særligt godkendt, forudgående
praksis.

4. Ved udarbejdelse af forslagene til de for-
skellige kortvarige tekniske uddannelser har
kommissionen udover strukturproblemerne
drøftet en række andre spørgsmål vedrørende
disse uddannelsers udformning og tilrettelæg-
gelse.

a. Man har bl. a. overvejet, hvilke skolemæs-
sige forkundskaber, der må kræves som ad-
gangsbetingelser for disse uddannelser.

Såfremt de kortvarige tekniske uddannelser
direkte skal kvalificere de uddannede til at
varetage en del. af de mindre krævende opga-
ver, der iøvrigt henhører under ingeniører og
andre teknikere med en højere uddannelse, vil
det være nødvendigt, at eleverne møder med
gode almene kundskaber især i regning, mate-
matik og fysik samt i dansk, ligesom det er
ønskeligt, at eleverne har tilstrækkelige kund-
skaber i tysk og engelsk til at kunne anvende
håndbøger på disse sprog. Selv om disse krav
kan blive tilgodeset gennem realeksamen, har
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Uddannelser, til hvilke forudgående jaglig uddannelse er obligatorisk.

Krav til skolemæssige forkundskaber:
1. Teknisk forberedelseseksamen 1. del.
2. Realeksamen.
3. Mellemskoleeksamen.
4. Optagelsesprøve.
5. Ingen særlige krav.

Bekendtgørelse om tekstiltekniker- og kemoteknikeruddannelsen er endnu ikke udfærdiget.
Et kvadrat angiver et års varighed. Skravering angiver den i uddannelserne indgående praksis. A angiver
aftenundervisning.

3*
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kommissionen ikke ønsket at gøre realeksamen
til en adgangsbetingelse for disse uddannelser.
Dette ville efter kommissionens opfattelse af-
skære mange, som vil være egnede for en tek-
nisk uddannelse, og derved formindske disse
uddannelsers rekruteringsgrundlag i en sådan
grad, at det ville være tvivlsomt, om den øn-
skelige tilgang vil kunne opnås.

Hertil kommer, at kommissionen finder det
påkrævet, at disse uddannelsesmuligheder til-
lige åbnes for dem, der allerede gennem en år-
række har været beskæftiget i industri og hånd-
værk, og som ikke har realeksamen.

Kommissionen har derfor foreslået, at en
særlig adgangsprøve giver den principale ad-
gang til de kortvarige tekniske uddannelser,
medens aspiranter med realeksamen med reg-
ning og matematik kan optages uden prøve.
Samtidig har kommissionen som anført i kapi-
tel III henstillet, at der bade i folkeskolens 8.
og 9. klasse og ved kurser under ungdoms-
skoleloven etableres en teknisk forberedelses-
undervisning til denne adgangsprøve.

b. Ud fra ønsket om at skabe et fleksibelt ud-
dannelsessystem, der kan tilgodese den tek-
niske udviklings stigende krav til bevægelighed
på arbejdsmarkedet og dække de enkelte er-
hvervs og branchers specielle og skiftende ud-
dannelsesbehov gennem overbygning på de tek-
niske grunduddannelser, har kommissionen lagt
vægt på, at de enkelte uddannelser bliver for-
holdsvis kortvarige.

En betydelig del af uddannelsen må derfor
foregå under skolemæssige former for at sikre,
at de kortvarige uddannelser samtidig bliver
effektive. Endvidere må alt overflødigt lære-
stof udelades, og der må udarbejdes særligt
tilrettelagte lærebøger og andet undervisnings-
materiale, jfr. kommissionens indstilling af 7.
maj 1958. Uddannelserne vil tillige stille be-
tydelige krav til lærerkræfternes pædagogiske
evner, tekniske viden og indsigt.

Ved kortvarige og samtidigt effektive uddan-
nelser må indførelsen i det praktiske arbejde
under uddannelsestiden ske efter en forud lagt
plan og have karakter af en turnustjeneste eller
praktikantordning, hvor vægten ikke ensidigt
lægges på praktikanternes deltagelse i den al-
mindelige produktive beskæftigelse, men på op-
nåelse af overblik og kendskab til hele om-
rådet for deres fremtidige virke.

For at fremme uddannelsernes effektivitet
vil det yderligere være hensigtsmæssigt, om de

tilrettelægges som et »lagkagesystem« med al-
ternerende teoretisk skoleundervisning og prak-
tisk oplæring i virksomhederne, da dette giver
et særligt befrugtende samspil mellem den
teoretiske og praktiske uddannelse.

c. De af kommissionen foreslåede kortvarige
tekniske uddannelsers form og indhold afviger
i betydelig grad fra den almindelige lærlinge-
oplæring. Allerede af denne grund bør ud-
dannelserne næppe henlægges under lærlinge-
loven.

For at skabe den fornødne kontrol specielt
med den praktiske del af de tekniske uddannel-
ser, har kommissionen i skrivelse af 11. juni
1959 henstillet til handelsministeriet, at der
ved den tekniske assistentuddannelse oprettes
et uddannelsesna^vn af samme karakter som det
nævn, der allerede er oprettet for laborantud-
dannelsernes vedkommende (bilag 14). Dette
uddannelsesnævn må i lighed med de faglige
udvalg ved lærlingeoplæringen udforme de
nærmere regler for den praktiske uddannelse
og udøve det nødvendige tilsyn med disse reg-
lers overholdelse, ligesom det må have be-
føjelse til godkendelse af den forudgående be-
skæftigelse for de voksne arbejdere, der søger
en supplerende teoretisk uddannelse. Det skal
derudover virke som et rådgivende og vej-
ledende organ overfor de offentlige myndig-
heder vedrørende alle problemer, der opstår i
forbindelse med. uddannelse af tekniske as-
sistenter.

d. Kommissionen har yderligere rejst spørgs-
målet om en vis ensartethed med hensyn til af-
lønningen i praksisåret. Kommissionen har på
foranledning af Landsorganisationens repræ-
sentant anmodet Dansk Arbejdsgiverforening
om at tage dette spørgsmål op til overvejelse
(bilag 38), og arbejdsgiverforeningen har her-
efter meddelt, at den kan tiltræde, at lønnen for
tekniske assistenter og industrilaboranter i prak-
sisåret fastsættes til samme niveau som lønnen
for lærlinge på 2. læreår, d. v. s. efter de samme
aflønningsregler, som gælder for civil- og aka-
demiingeniørstuderendes praksisår (bilag 39)-

e. Kommissionen har endvidere drøftet spørgs-
målet om dag- og aftenundervisning. Det er
kommissionens opfattelse, at den teoretiske un-
dervisning principielt bør ske på dagskoler for
de unges vedkommende. De pædagogiske er-
faringer tyder i almindelighed på, at hoved-
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parten af de unge ikke vil få et tilstrækkeligt
udbytte af undervisningen, hvis denne finder
sted på aftenskolebasis i forbindelse med er-
hvervsarbejde om dagen.

Derimod kan det være nødvendigt at etab-
lere aftenkursus for uddannelse af de noget
ældre og mere modne, der efter nogle års prak-
tisk arbejde ønsker en teoretisk grunduddan-
nelse eller en videreuddannelse indenfor et af
de tekniske områder, da disse personer i mange
tilfælde ikke vil kunne deltage i en dagunder-
visning af økonomiske eller andre grunde.

Det vil dog være hensigtsmæssigt, om ar-
bejdsgiverne støttede denne gruppes interesse
i dygtiggørelse og videreuddannelse gennem
arbejdsmæssige og økonomiske faciliteter, såle-
des at der bliver mere fritid tilovers til hjemme-
arbejde eller mulighed for en vis supplering af
aftenkurser med dagskolekurser. Kommissio-
nen har i skrivelse af 27. maj 1958 henledt
Dansk Arbejdsgiverforenings og Industrirådets
opmærksomhed på dette forhold (bilag 40).

f. Kommissionen har endelig drøftet uddan-
nelse af tekniske assistenter gennem privat kor-
respondanceundervisning.

Kommissionen er af den opfattelse, at per-
soner, der på anden måde end ved deltagelse i
de i henhold til handelsministeriets bekendt-
gørelse oprettede kurser for tekniske assistenter
har skaffet sig tilsvarende teoretiske kundska-
ber, bør have adgang til at indstille sig til af-
gangsprøven for tekniske assistenter.

Det må dog være en forudsætning, at elever-
ne forinden de indstilles til prøven opfylder
samtlige de betingelser, der iøvrigt kræves ved
den foreskrevne uddannelse af tekniske assisten-
ter, herunder at de har gennemgået den prak-
tiske uddannelse. Ved eksaminationen af så-
danne elever må det søges konstateret, hvor-
vidt eleverne behersker hele det undervisnings-
pensum, der indgår i den af de godkendte
skoler givne undervisning. I forbindelse med
selve prøven bør der oprettes kursus af 4-5
ugers varighed omfattende kursusarbejder og
praktiske øvelser.

Kommissionen har i denne forbindelse drøf-
tet godkendelse af private kurser for tekniske
assistenter. Da en godkendelse må forudsætte
en dybtgående undersøgelse af undervisningens
form og indhold, og da det foreliggende un-
dervisningsmateriale ikke giver grundlag for at
foretage en sådan bedømmelse, finder man
anerkendelse af private kurser betænkelig.

Kommissionen kan derfor ikke anbefale, at pri-
vatisters adgang til den tekniske assistentprøve
gøres afhængig af indstilling fra private kurser.

g. Ved kommissionens nedsættelse er det ble-
vet pålagt kommissionen at have opmærksom-
heden henledt på, at der åbnes adgang for
kvinder til de tekniske uddannelsesområder.

Kommissionen har i overensstemmelse her-
med lagt vægt på, at de kortvarige tekniske ud-
dannelser blev tilrettelagt på en sådan måde, at
kvinder ikke på forhånd afskæres fra at påbe-
gynde en uddannelse. Dette er bl. a. opnået
ved, at de kortvarige tekniske uddannelser ikke
bygger på en forudgående faglig oplæring, som
kvinder ofte i praksis vil være udelukket fra.
Blandt de elever, der har påbegyndt de tekniske
grunduddannelser, er der et relativt betydeligt
antal kvinder, og det er kommissionens opfat-
telse, at kvinder indenfor det tekniske felt, som
uddannelsen sigter på, vil kunne finde anven-
delse på lige fod med den mandlige arbejds-
kraft.

En tilgang af kvinder til de kortvarige, tek-
niske uddannelser vil give en bredere rekru-
teringsbasis for de videregående tekniske ud-
dannelser og skaber således også mulighed for
en forøget tilgang af kvinder på disse om-
råder.

Gennem erhvervsvejledning og offentlig
diskussion om kvindernes muligheder inden for
det tekniske område må der skabes yderligere
interesse for kvindernes tilgang til disse felter
såvel blandt virksomheder, der skal beskæftige
de kortvarigere uddannede teknikere, som
blandt de unge kvinder, der står overfor at til-
rettelægge deres uddannelse.

5. Som allerede nævnt har kommissionen på
baggrund af den akutte teknikermangel følt sig
tilskyndet til en omgående iværksættelse af de
kortvarige tekniske uddannelser, uanset de
manglende erfaringer på dette nye uddannelses-
felt.

Ved tilrettelæggelse af disse uddannelser har
kommissionen måttet gå ud fra den eksisterende
tilstand inden for den øvrige erhvervsuddannel-
se og den almindelige skoleundervisning. Begge
disse områder er i støbeskeen, og det kan meget
vel ske, at de forudsætninger, som de tekniske
uddannelser i denne henseende bygger på, æn-
dres i løbet af forholdsvis kort tid. Det kan
også af denne grund blive nødvendigt at revi-
dere de på kommissionens initiativ iværksatte
uddannelser i løbet af et kortere åremål.
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Der er endvidere en række problemer i for-
bindelse med de kortvarige tekniske uddannel-
ser, som endnu ikke er løst. Bl. a. er der endnu
ikke udformet nærmere planer til overbygning
af de tekniske grunduddannelser med særlige
brancheuddannelser, da man formener, at der
først må indhentes de fornødne erfaringer gen-
tilstand indenfor den øvrige erhvervsuddannelse
nem den påbegyndte grunduddannelse jfr. dog
forslaget om videre uddannelse af kemotek-
nikere i levnedsmiddelindustrien, s. 33.

Kommissionen skal i denne forbindelse pege
på, at den nu gennemførte uddannelse som tek-
nisk assistent alene giver de pågældende et
begrænset kendskab til tekniske problemer, og
at det vil være formålstjenligt at søge visse bran-
chers behov dækket ved en noget videregående
uddannelse. Sådanne uddannelser må føre de
pågældende aspiranter frem til et uddannelses-
niveau, hvor de selvstændigt kan varetage tek-
niske funktioner i liehed med maskinkonstruk-

tører, bygningskonstruktører o. 1. Efter kom-
missionens opfattelse vil sådanne uddannelser
kunne bygges op på grundlag af den tekniske
assistents uddannelse, ligesom faglærte arbejdere
inden for de pågældende brancheområder må
have lejlighed til at gennemgå denne videre-
gående uddannelse. Det vil være mest formåls-
tjenligt, at sådanne uddannelser først påbegyn-
des, efter at de pågældende har virket nogen
tid i praksis og derved fået et grundigt indblik
i de respektive branchers produktionsteknik. De
videregående uddannelser bør tilrettelægges så-
ledes, at de pågældende i givet fald efter fuld-
ført uddannelse kan søge optagelse enten på
teknikum eller Danmarks tekniske Højskole,
hvorfor uddannelsen foruden de nødvendige
tekniske fag må omfatte undervisning i mate-
matisk-naturvidenskabelige fag svarende til det
pensum, der kræves til matematisk-naturviden-
skabelig studentereksamen.



KAPITEL V.

De højere tekniske og naturvidenskabelige

uddannelser

A. Bestand, udbud og efterspørgsel af
ingeniører.

1. Nogen egentlig opgørelse af antallet af in-
geniører foreligger ikke, men på grundlag af
det antal civil- og teknikumingeniører, der er
dimitteret (for civilingeniørernes vedkommen-
de suppleret med oplysninger i Dansk Civil-
ingeniør Stat 1955), kan man regne med, at
der omkring årsskiftet 1956/57 var 7.800 kan-
didater fra højskolen og 7.300 fra teknikum på
70 år og derunder.

Hvor disse ingeniører var beskæftiget, kan
ikke fuldt ud oplyses, men på grundlag af
medlemskartotekerne fra Ingeniørforeningen og
Ingeniør-Sammenslutningen har man, for så

vidt angår medlemmerne i disse to foreninger,
kunnet opstille erhvervsfordelinger, hvoraf et
sammendrag er anført i nedenstående tabel, jfr.
i øvrigt bilag 22.

Ved vurderingen af disse tal må det imidler-
tid tages i betragtning, at de omfatter samtlige
medlemmer i de to organisationer uden hensyn
til alder, og at organisationernes medlemmer
ikke er helt repræsentative med hensyn til er-
hvervsfordelingen. Ganske vist er ca. 90 %
af samtlige dimitterede civilingeniører og inge-
niører fra teknikum medlemmer henholdsvis af
Ingeniørforeningen og Ingeniør-Sammenslut-
ningen, men der er imidlertid - i hvert fald for
civilingeniørernes vedkommende - en væsent-
lig forskel på organisationsprocenten for civil-
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ingeniører beskæftiget her i landet og civil-
ingeniører beskæftiget i udlandet. For så vidt
angår de i indlandet beskæftigede, giver tallene
derimod nok et nogenlunde rigtigt indtryk af
erhvervsfordelingen.

Som det fremgår af oversigten, er der en
væsentlig forskel på civil- og teknikuminge-
niørernes erhvervsfordeling. Inden for jern- og
metalindustrien m. v. er antallet af beskæfti-
gede teknikumingeniører tre gange så stort som
antallet af civilingeniører. Til gengæld er for-
holdet næsten det modsatte inden for den øv-
rige industri, men denne beskæftiger kun et
forholdsvis ringe antal ingeniører. I tekstil-,
fodtøjs- og beklædningsindustrien samt i træ-
industrien og den grafiske industri er der så-
ledes kun beskæftiget 1-3 ingeniører pr. 1.000
ansatte mod henholdsvis 42 på maskinfabrikker
og jernstøberier og 45 på kabel- og elektrome-
kaniske fabrikker.

I bygge- og anlægsvirksomheden er der et
nogenlunde jævnbyrdigt forhold mellem civil-
og teknikumingeniører. Den offentlige admi-
nistration, hvorunder man har medregnet de
offentlige værker og forsvaret, beskæftiger i
overvejende grad civilingeniører. Det gælder i
endnu mere udpræget grad undervisning og
forskning, hvor 80 % af de ansatte er civil-
ingeniører.

Ingeniørbestandens fordeling på de forskel-
lige uddannelsesretninger fremgår af neden-
stående oversigt, der er udarbejdet på grundlag
af det samme materiale:

Som det fremgår af oversigten, er ca. halv-
delen af teknikumingeniørerne maskiningeniø-
rer, medens resten er nogenlunde ligeligt for-
delt mellem de to andre grupper.

Ca. 2/s af civilingeniørerne er bygningsinge-
niører. De tre andre uddannelsesretninger om-
fatter hver ca. Vs af samtlige civilingeniører.

2. Indtil de allerseneste år har Danmarks tek-
niske Højskole gennemsnitligt optaget knapt
400 studerende årligt, hvilket har været ens-
betydende med fuld kapacitetsudnyttelse. Da
frafaldet under studiets forløb andrager ca.
20 %, er der gennemsnitligt dimitteret godt
300 kandidater om året, jfr. nedenstående
oversigt:

Dimitterede civilingeniører
1954/55 - 1958/59-

!) foreløbig opgørelse.

Antallet af dimittender frem til 1963 vil un-
der hensyn til den tilgang, der allerede har
fundet sted, blive nogenlunde det samme som
i de seneste år. Fra 1963 vil kandidatantallet
formentlig stige til ca. 350 pr. år som følge af
den i 1957 foretagne udvidelse af elektroinge-
niørstudiets kapacitet.

Ingeniører fordelt på uddannelsesretninger.
Bygnings- Maskin- Elektro-

Absolutte tal. ingeniører ingeniører ingeniører
Industri 336 2712 932
Bygge- og anlægsvirksomhed 1524 263 161
Offentlig administration 1157 357 444
Andre 1496 1556 1041

lait 4513 4888 2598

Heraf:
Civilingeniører 2771 1627 1203
Teknikumingeniører 1742 2) 32613) 1395

Relative tal.
Samtlige ingeniører 32 35 19
Civilingeniører 38 22 17
Teknikumingeniører 26 48 21

13979

7264
6715

10
19
-

4
4
5

100
100
100

1) Incl. ingeniører med uoplyst studieretning.
2) Omfatter ingeniører fra husbygnings- og bygnings-

teknika.
3) Incl. skibsingeniører.

Imidlertid vil højskolen fra og med 1961
desuden dimittere akademiingeniører, i de før-
ste 3 år knapt 100 pr. år og fra 1964 og frem-
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lig stor samfundsøkonomisk betydning, at pro-
portioneringen bliver så rigtig som mulig. Kun
derigennem kan man få det maksimale udbytte
af den ret betydelige investering i disse tek-
nikeres uddannelse.

Ved opretholdelse af princippet om fri ad-
gang til uddannelse for alle egnede, som kom-
missionen lægger afgørende vægt på, kan man
imidlertid ikke forvente, at udbudet af de for-
skellige teknikerkategorier og uddannelsesret-
ninger i alle tilfælde vil svare til behovet. Det
vil derfor være hensigtsmæssigt at tilstræbe den
størst mulige bevægelighed mellem de forskel-
lige teknikerkategorier og uddannelsesretninger.

I forbindelse med de her anførte betragtnin-
ger over ingeniørbestandens udvikling m. v.
kan det oplyses, at Ingeniør-Sammenslutningen
i 1959 har udgivet en redegørelse vedrørende
efterspørgslen efter og udbud af ingeniører.
På grundlag af det af kommissionen tilveje-
bragte basismateriale og med delvis samme for-
udsætninger, men med en lidt ændret bereg-
ningsmetode er antallet af ingeniører til rådig-
hed for teknisk beskæftigelse i indlandet be-
regnet til 23.9OO i 1970, hvilket på det nærme-
ste svarer til den af kommissionen beregnede
bestand. (Det bemærkes, at den i nærværende
betænkning anførte ingeniørbestand inkluderer
ingeniører beskæftiget i udlandet samt ingeni-
ører indkaldte som værnepligtige m.v.).

I Ingeniør-Sammenslutningens redegørelse er
der samtidig foretaget visse beregninger af be-
hovet for ingeniører. Under forudsætning af
bevarelse af det hidtidige forhold mellem væk-
sten i industriens beskæftigelse af teknikere og
industriproduktionen og med samme procent-
vise tilvækst i industriproduktionen som i
1947-55, er behovet beregnet til ca. 23.500 i
1970.

Der skulle således være balance mellem det
på denne måde beregnede udbud og efterspørg-
sel af ingeniører, men der kan - som tidligere
anført - næppe tillægges efterspørgselsbereg-
ninger større vægt. Ingeniør-Sammenslutningens
behovsberegning bygger således på en fort-
sættelse af nogle bestemte historiske tenden-
ser og tager ikke hensyn til den betydning for
produktionens udvikling, som en rigeligere til-
gang af ingeniører kan indebære.

B. Teknikumingen .ører.

1. Uddannelsen på teknikum tilsigter at give
dem, som har gennemgået en praktisk uddan-

nelse inden for de fag, der korresponderer med
vedkommende uddannelse på teknikum, en teo-
retisk undervisning i et omfang, som er nød-
vendigt eller ønskeligt for bestridelse af leden-
de stillinger eller udøvelse af selvstændig virk-
somhed inden for maskin-, elektro- og skibs-
bygningsindustrien samt ved anlægs- og bygge-
virksomhed.

Uddannelsen på teknikum er opdelt i 5 ret-
ninger, nemlig:

a. elektroteknikum med en stærkstrøms- og en
svagstrømslinje,

b. maskinteknikum med en maskinteknisk, en
produktionsteknisk og en skibsteknisk linje,

c. skibsteknikum,

d. bygningsteknikum med hovedvægten på an-
lægsvirksomhed, og

e. husbygningsteknikum med hovedvægten på
husbygning og byggeledelse.

Som hovedregel er teknikumuddannelsen 3-
årig, idet man dog må tage i betragtning, at
optagelse på teknikum er betinget af en forud-
gående læretid. Bestemmelser om uddannelsen
findes for husbygningsteknikums vedkommen-
de i handelsministeriets bekendtgørelse af 19.
august 1957 (bilag 27), og det i tilslutning
hertil af tilsynet med den tekniske undervis-
ning udstedte cirkulære om pensum og eksa-
mensbestemmelser. For de andre retningers ved-
kommende foreligger trykte undervisningspla-
ner og eksamensregulativer godkendt af han-
delsministeriet og udgivet af tilsynet med den
tekniske undervisning; for elektro- og skibstek-
nikums vedkommende fra 1955, for maskin-
teknikums vedkommende fra 1952 og for byg-
ningsteknikum fra 1943.

2. Som nævnt i betænkningens indledning har
handelsministeriet nedsat et særligt udvalg til at
gennemgå teknikas undervisningsmæssige, ad-
ministrative og økonomiske forhold. Det er
kommissionen bekendt, at teknikumudvalget i
løbet af kort tid agter at afgive beretning, og
kommissionen skal derfor i det væsentlige ind-
skrænke sig til at fremsætte nogle principielle
bemærkninger om adgangsbetingelserne.

De af handelsministeriet godkendte adgangs-
betingelser vedrører dels den forudgående
praktiske uddannelse, dels de skolemæssige for-
kundskaber.
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Med hensyn til den praktiske uddannelse
kræves der for optagelse på maskin-, elektro-,
skibs- og husbygningsteknikum, at svendeprøve
er aflagt efter udstået læretid, der normalt er
4 år.

Ved optagelse på maskin-, elektro- og skibs-
teknikum kan læretiden dog nedsættes til 3 år,
for så vidt oplæringen finder sted på særligt
dertil godkendte værksteder, og den pågæl-
dende iøvrigt opfylder betingelserne for op-
tagelse. Aspiranter til disse retninger, der har
udstået læretiden i de af metalindustriens fag,
hvor læretiden er fastsat til 3 år, skal yder-
ligere have mindst 1 års beskæftigelse ved ar-
bejde af en sådan karakter, at deres samlede
praktiske og teoretiske uddannelse kan lige-
stilles med den, der kræves i fag med en 4-årig
læretid.

For aspiranter, der er udlært i en række an-
dre fag indenfor jern- og metalindustrien, er
det bestemt, at de enten i læretiden eller efter
denne skal have gennemgået: V2 års suppleren-
de uddannelse i maskinarbejde på et af metal-
industriens lærlingeudvalg godkendt værksted,
eller at de har gennemgået et særligt godkendt
fagskolekursus af 9 ugers varighed.

Ved optagelse på de skibstekniske retninger
skal aspiranten i mindst 1 år have været be-
skæftiget ved egentligt skibsbygningsarbejde.

Endvidere må aspiranten have gennemgået
den for vedkommende fag fastsatte uddannelse
på teknisk skole.

Bygmesterskolens 2 første klasser, der til-
sammen er af eet års varighed tjener bl. a.
som forskole til bygningsteknikum. Ved opta-
gelse på bygmesterskolen er det tilstrækkeligt,
at aspiranten har været i lære i 24 måneder,
men han skal have aflagt svendeprøve i sit op-
læringsfag inden påbegyndelsen af studiet på
bygningsteknikum.

Kommissionen har overvejet, hvorvidt det
fortsat vil være rimeligt at opretholde kravet
om en forudgående faglig oplæring og svende-
prøve som adgangsbetingelse for teknikum.

Man skal i denne forbindelse henvise til, at
der i en række lande, navnlig i de øvrige nor-
diske lande, er og altid har været en mindre in-
tim forbindelse mellem den faglige oplæring
og den uddannelse, der nærmest kan sammen-
lignes med teknikumuddannelsen. 1 mange til-
fælde er det dog vanskeligt at foretage en sam-
menligning, da de tekniske uddannelser i de
fleste europæiske lande er af vidt forskellig
karakter.

I Tyskland forlanges der som betingelse for
adgang til de former for ingeniøruddannelse,
der svarer til den hjemlige teknikumingeniørud-
dannelse, skolemæssige forkundskaber, der som
hos os omtrent ligger på niveau med realeksa-
men, men for så vidt angår den forudgående
praktiske uddannelse, er der 2 helt forskellige
muligheder. Den ene er svendeprøven, som
forudsætter 3 års læretid, der imidlertid ikke
betragtes som tilstrækkelig som grundlag for
en ingeniøruddannelse og derfor må suppleres
med et halvt års praksis, der særlig tager sigte
på ingeniørgerningen. Den anden mulighed står
åben for aspiranter med højere skoleuddannelse,
der kan komme ind uden svendeprøve, men der
forlanges i så tilfælde 2 års praksis med særlig
henblik på ingeniøruddannelsen.

Ved overvejelse af, hvorvidt og i hvilket
omfang den forudgående faglige oplæring og
bestået svendeprøve fortsat bør være en betin-
gelse for adgang til teknikum, ville det være
naturligt at undersøge, hvilke formål den prak-
tiske forudgående uddannelse skal tjene.

I almindelighed regner man med,
a) at det gennem praktisk arbejde forud for

studiets påbegyndelse kan afgøres, hvorvidt
eleven egner sig til en videregående teknisk
uddannelse,

b) at de unge, der har afsluttet deres alminde-
lige skolegang i 15-16 års alderen, i løbet
af den praktiske uddannelsestid kan opnå
den for et teknisk studium fornødne mo-
denhed,

c) at den praktiske uddannelse forud for det
teoretiske studium giver den studerende et
mere klart billede af, hvortil de tillærte teo-
rier kan anvendes, og således øger interes-
sen for studiet,

d) at aspiranterne endvidere gennem den prak-
tiske uddannelse får det for studiet af tek-
niske fag nødvendige kendskab til arbejds-
pladsens teknik, og

e) at uddannelsen tillige har en vis betydning
for deres senere virke som ingeniør, bl. a.
gennem den i læretiden opnåede forståelse
af arbejdernes problemer samt indleven i
arbejdspladsens ånd.

Såfremt kravet om den praktiske forud-
gående uddannelse skal tilgodese og alene til-
godese disse formål, finder kommissionen, at
kravet om svendeprøve i de lærefag, som nu
giver adgang til teknikum, ikke i alle tilfælde er
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et egnet kriterium. Svendeprøven er udformet
for at konstatere, hvorvidt lærlingene har er-
hvervet den arbejdsmæssige færdighed og tek-
niske indsigt, som kræves af dem, der skal
udføre arbejdsprocessen, medens der ikke ved
tilrettelæggelsen af svendeprøverne er taget
samme hensyn til at konstatere, hvorvidt den
praktiske uddannelse har tilgodeset de oven-
for nævnte formål. Nogle af de nu adgangsbe-
rettigende fag giver tillige næppe lærlingen
den for hans eventuelle senere teknikumuddan-
nelse nødvendige tekniske indsigt. Det kan hel-
ler ikke udelukkes, at specialiseringen inden
for den faglige oplæring kan medføre en for-
ringelse af oplæringens værdi som grundlag
for videreuddannelse på teknikum.

Hertil kommer, at den fortsatte industrialise-
ringsproces medfører, at en stigende del af
produktionen udføres af arbejdere, som ikke
har modtaget nogen lærlingeuddannelse, selv
i de områder hvor der er gennemført en meget
differentieret lærlingeoplæring. Der er næppe
tvivl om, at der blandt disse arbejdere findes
adskillige, f. eks. visse inden for entreprenør-
fagene beskæftigede arbejdere, hvis praktiske
virksomhed vil kunne kvalificere dem til et
senere teknikumstudium, særlig hvis der for
disse gennemføres supplerende uddannelses-
ordninger af den karakter, som er foreslået i
den af kommissionen om uddannelse af ikke-
faglærte afgivne betænkning.

Det samme gælder de tekniske assistenter.
Deres grundlæggende tekniske undervisning vil
i forbindelse med den indsigt og det kendskab
til arbejdspladsen, de får i praksisåret, være
egnet som grundlag for en videregående in-
geniøruddannelse, særlig når de gennem deres
praktiske arbejde efter grunduddannelsen har
erhvervet dybere indsigt i produktions- og kon-
struktionsteknik.

Kommissionen finder, at det nuværende ab-
solutte krav om svendeprøve som betingelse
for adgang til teknikum snarere er et formelt
end et sagligt begrundet kriterium med hen-
blik på de formål, som den praktiske forud-
gående uddannelse skal tilgodese. Der er næppe
tvivl om, at en fastholdelse af kravet om sven-
deprøve vil udelukke en voksende gruppe, som
gennem dens praktiske uddannelse og virksom-
hed i stigende grad vil være kvalificeret til en
videregående teknisk uddannelse, eller som let
vil kunne opnå de fornødne kvalifikationer
gennem en kortvarig supplerende uddannelse.

Ophævelse af det absolutte krav om en for-

udgående faglig oplæring vil frigøre læreplad-
ser til dem, der ønsker at fortsætte som fag-
lærte arbejdere. En ikke ubetydelig del af lær-
lingene inden for de adgangsberettigende fag
fortsætter deres uddannelse på teknikum, og
kommer således ikke til at virke som fagarbej-
dere, hvilket har skærpet knapheden på faglærte
arbejdere og lærepladser inden for disse områ-
der. Endvidere vil det af hensyn til de store år-
gange være ønskeligt, om nogle af dem, der
ikke kan komme i lære på grund af mangel på
lærepladser, alligevel kunne få adgang til tek-
nikumuddannelsen.

Under forudsætning af, at teknikumuddan-
nelsens kvalitet ikke forringes, finder kommis-
sionen det ønskeligt, at rekruteringsgrundlaget
til teknikum bliver så bredt, at det sikres, at
dygtige arbejdere, det være sig faglærte eller
ikke-faglærte samt teknikere med kortere ud-
dannelser, får mulighed for at få en ingeniør-
uddannelse.

Det ville formentlig tillige være hensigts-
mæssigt, om der blev tilrettelagt praktiske ud-
dannelser, som alene sigter på at give de kom-
mende teknikumingeniører de for deres senere
studium og virke nødvendige færdigheder og
kendskab til arbejdspladsens teknik m. v. Det
ville f. eks. være af betydning for studenter,
der ønsker at påbegynde en teknikumuddannel-
se, men som nu holdes tilbage af kravet om
den langvarige forudgående praktiske uddan-
nelse.

Kommissionen skal derfor henstille, at der
også åbnes adgang til teknikum for aspiranter,
der uden at have aflagt svendeprøve er i stand
til at dokumentere den for adgang til teknikum
påkrævede praktiske indsigt m. v., gennem en
særligt tilrettelagt prøve eventuelt i forbin-
delse med et praktisk forkursus, og at der ud-
arbejdes regler for en kortere praktisk uddan-
nelse, der specifikt sigter mod teknikuminge-
niøruddannelsen.

Det er kommissionen bekendt, at teknikum-
udvalget agter at afgive indstilling om adgang
til teknikum for ikke-faglærte og tekniske assi-
stenter under visse nærmere fastsatte betingel-
ser.

3. Som yderligere betingelse for optagelse på
maskin-, elektro- og skibsteknikum samt hus-
bygningsteknikum er det bestemt, at aspiranten
skal have bestået realeksamen med mg i gen-
nemsnit eller bestået en særlig optagelsesprøve
i dansk, tysk, engelsk, regning, matematik, fy-
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sik og kemi, hvor kravene ligger noget under
realeksamensniveauet.

Der er fri adgang til at indstille sig til op-
tagelsesprøven, men aspiranterne kan forberede
sig til denne på særlige dag- og aftenkursus,
der er oprettet ved teknika. Undervisningen, der
varer 6 måneder på dagskole, omfatter de for-
annævnte fag, idet hovedvægten i undervisnin-
gen er lagt på de matematisk-naturvidenskabe-
lige fag. For aspiranter med mellemskoleeksa-
men eller realeksamen med mindre end mg i
gennemsnit kan undervisningen gennemføres
på 2 måneder.

Aspiranter, der søger uddannelse på byg-
ningsteknikum, skal som foran anført først gen-
nemgå uddannelsen i bygmesterskolens 1. og 2.
klasse samt i en særlig aspirantklasse, der som
dagskole er af 18 ugers varighed. For aspiran-
ter, som har bestået real-, præliminær- eller
studentereksamen med hovedkarakteren mindst
mg-4-, har aspirantklassen en varighed på IOV2
uge. Undervisningen, der også kan gennemføres
på aftenskoler i løbet af henholdsvis 3 og 2
vintre under læretiden, omfatter de samme fag
som aspirantklassen til de andre teknika - dog
i noget mindre omfang — samt frihåndstegning,
projektionstegning, skrift- og tegneteknik, byg-
ningskonstruktion og matenallære.

Det er kommissionen bekendt, at handels-
ministeriets teknikumudvalg agter at foreslå, at
alle aspiranter skal aflægge optagelsesprøven
til teknikum, og at kravene til denne ændres,
således at de netop svarer til realeksamen med
mg. Udvalget har herved henvist til, at det
vil være en fordel for undervisningens tilrette-
læggelse og gennemførelse pa teknikum, at
aspiranter møder med så vidt muligt ensartede
skolekundskaber, samt at den tekniske udvik-
ling stiller stadig større krav til ingeniørud-
dannelsen, hvorfor denne i en række fag må
være mere dybtgående end hidtil. Efter udval-
gets opfattelse vil en sådan ændring af kravene
til optagelsesprøven nødvendiggøre, at aspirant-
undervisningen forlænges til 20 uger for aspi-
ranter, der har bestået mellemskoleeksamen el-
ler realeksamen med mindre end mg samt for
elever med teknisk forberedelseseksamen. For
elever udgået af folkeskolens almindelige klas-
ser vil aspirantundervisningen få en varighed af
40 uger.

Kommissionen finder, at det i denne forbin-
delse tillige bør tages i betragtning, at undervis-
ningen i de tekniske fag kun kan gennemføres,
såfremt eleverne på et tidligt tidspunkt af stu-

diet har fået de nødvendige matematiske kund-
skaber, og at det endvidere vil være ønskeligt,
at eleverne har solide kundskaber i dansk og
fremmede sprog, hvilket er af betydning ikke
blot ved undervisningen, hvor en del af lære-
bøgerne er på tysk eller engelsk, men også for
deres senere virksomhed som ingeniører. Kom-
missionen kan derfor tiltræde, at de nuværende
adgangsbetingelser ændres, således at en særlig
adgangsprøve i de skolemæssige forkundskaber
bliver den principale adgangsbetingelse, men
dog således at adgangsprøven kan udelades,
hvis aspiranter møder med en realeksamen med
mg eller en højere eksamen, såfremt de er be-
stået inden for et så kort tidsrum før optagelse
på teknikum, at der er en vis sikkerhed for, at
det lærte stof ikke er glemt.

Optagelsesprøven må foruden de matema-
tiske og naturvidenskabelige fag tillige omfatte
fremmede sprog og dansk samt eventuelt mere
alment betonede fag.

Kommissionen må dog lægge den største
vægt på, at der ikke gennem skærpelse af kra-
vene til forudgående skolekundskaber sker unø-
dig forlængelse af den samlede teknikumud-
dannelse, og at den teoretiske prøve ikke an-
vendes til gennemførelse af en adgangsbe-
grænsning. De på forhånd fastlagte normer for
prøver og de adgangsgivende karakterer bør
ikke ændres, selv om aspiranternes antal skulle
overstige de enkelte teknikas øjeblikkelige ka-
pacitet. I så fald bør aspiranter henvises til an-
dre teknika, og hvis deres kapacitet også er be-
slaglagt, bør der skabes mulighed for kapacitets-
udvidelse.

Kommissionen finder det særdeles betyd-
ningsfuldt, at optagelsesprøven og den til den-
ne knyttede forudgående undervisning tilrette-
lægges i snævert samarbejde med skolemyndig-
hederne, eventuelt som en 2. del af den tek-
niske forberedelseseksamen, og at der i forbin-
delse hermed tilvejebringes muligheder for at
følge de nødvendige kurser uden for teknika.
Dette vil tillige have betydning for de aspiran-
ter, som ikke er hjemmehørende i en af de byer,
hvor teknikumuddannelse iøvrigt finder sted.

Kommissionen skal derfor henstille til han-
delsministeriet, at de skolemæssige adgangs-
betingelser principalt bliver en særlig optagel-
sesprøve, der søges udformet som en 2. del af
den tekniske forberedelseseksamen, og at der
bliver truffet fornødne foranstaltninger til
meddelelse af den hertil fornødne undervis-
ning også uden for teknikum.
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Uddannelser, til hvilke der kræves forudgående faglig uddannelse eller anden tilsvarende

godkendt praksis.

Krav til skolemæssige forkundskaber:
1. Teknisk forberedelseseksamen 2. del eller realeksamen.
2. Matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen eller polyteknisk adgangseksamen.
3. Optagelsesprøve.

Diagrammet for teknikumuddannelserne og de anførte adgangsbetingelser svarer til kommissionens forslag,
medens bygningstekniker- og bygningskonstruktøruddannelserne er gengivet efter teknikumudvalgets indstilling.

Et kvadrat angiver et års varighed.
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Det er kommissionens opfattelse, at de her
foreslåede ændringer i adgangsbetingelserne vil
give sådanne grupper adgang til teknikum, der
i kraft af deres praktiske uddannelse eller for-
udgående beskæftigelse kan være lige så kvali-
ficerede som de, der har gennemgået den nu
alene adgangsgivende faglige oplæring, og at
ændringerne tillige vil sikre, at aspiranterne
møder med mere homogene skolemæssige for-
udsætninger, hvorved selve undervisningen på
teknikum kan blive mere effektiv.

4. Som anført i kapitel II er det et af kommis-
sionens ledende synspunkter, at der må skabes
mulighed for en gradvis opstigning gennem de
enkelte uddannelsestrin, således at teknikere
med en kortere uddannelse får lempelser ved
gennemførelsen af en højere teknisk uddan-
nelse. For så vidt angår maskinteknikere, værk-
førere og elektronikteknikere samt maskin-
mestre, der allerede har fået en omfattende tek-
nisk uddannelse, skal man henstille, at det un-
dersøges, i hvilket omfang der kan gives så-
danne elever kompensation for det lærte stof
ved en teknikumuddannelse.

For studenter er det bestemt, at uddannelsen
på husbygningsteknikum kan gennemføres på
2V2 år. En tilsvarende bestemmelse er givet i
de af handelsministeriet godkendte undervis-
ningsplaner for skibsteknikum. Kommissionen
finder, at det må være muligt at tilrettelægge
undervisningen ved teknikums 1. del således, at
matematisk-naturvidenskabelige studenter ved
samtlige undervisningsretninger på teknikum får
en passende afkortning i studiet. Dette vil kun-
ne gennemføres ved oprettelse af særlige kur-
ser, hvor studenterne får undervisning i de fag,
de ikke har fået i gymnasiet. Sådanne kurser
vil med fordel kunne gennemføres som aften-
undervisning.

På side 47 har man anført en skematisk over-
sigt over den foreslåede struktur af og adgangs-
betingelserne til teknikum og visse andre der-
med sammenhængende uddannelser.

5. Der bør åbnes mulighed for, al: teknikum-
ingeniørerne kan supplere deres uddannelse for
enkelte fags vedkommende ved studium ved de
højere læreanstalter og aflægge prøve i det
valgte emne. Ved et studium ved de højere læ-
reanstalter, der sigter mod en eksisterende eks-
amen, bør der gives fuld kompensation for det
stof, den pågældende allerede har aflagt eksa-
men i. Man henleder i denne forbindelse tillige
opmærksomheden på de muligheder, der findes

for adgang til licentiatstudiet for andre end
kandidater (samt magistre) fra højskolen eller
universiteterne, når de pagældendes forudsæt-
ninger findes at være jævnbyrdige med disses.

6. Tilgangen til teknikum har altid været fri
for alle, der opfylder de af handelsministeriet
godkendte optagelsesbetingelser. Imidlertid har
enkelte teknika i den allersidste tid gennemført
adgangsbegrænsning som følge af en så betyde-
lig stigning i tilstrømningen, at de ikke med
sikkerhed har kunnet påregne at skaffe under-
visningslokaler og i særdeleshed kvalificerede
lærerkræfter i det påkrævede omfang.

En sådan adgangsbegrænsning strider ganske
mod kommissionens indstilling til spørgsmålet
om den frie adgang til alle uddannelser, og det
synes særligt urimeligt at afskære kvalificerede
unge fra en teknisk uddannelse i en periode
med knaphed på teknikere.

Kommissionen har under hensyn hertil i no-
vember 1958 tilskrevet handelsministeriet, at
man finder det: særdeles betænkeligt, at en-
kelte teknika på egen hånd gennemfører en
skærpelse af adgangsbetingelserne i de af han-
delsministeriet i 1952 og 1955 godkendte un-
dervisningsplaner og eksamensregulativer for
henholdsvis maskin- samt skibs- og elektrotek-
nika, således som disse er blevet ændret i efter-
året 1957, og henstillet, at ministeriet, såfremt
det påtænkes at indføre skærpede adgangsbe-
tingelser til teknikum, forelægger spørgsmålet
for kommissionen, jfr. bilag 28.

Kommissionen skal yderligere udtale, at det
er nødvendigt, at der tages skridt til at sikre,
at teknika udbygges i et omfang, der svarer
til den stigning i tilgangen af kvalificerede an-
søgere, som allerede er indtrådt og som frem-
over kan forventes, således at man i fremtiden
kan undgå at skride til adgangsbegrænsning.

C. Civil- og akademiingeniører.

Danmarks tekniske Højskole har til opgave
at meddele en højere teknisk undervisning på
videnskabeligt grundlag og at fremme udvik-
lingen og den praktiske anvendelse af de tek-
niske videnskaber og de til grund herfor lig-
gende almene videnskaber.

1. Civilingeniør studiet omfatter for tiden
fagafdelinger for kemiingeniørstuderende, ma-
skiningeniørstuderende, bygningsingeniørstude-
rende og elektroingeniørstuderende.
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a. Den samlede studietid er 4*/2 år. For alle
studieretninger gælder det, at undervisningen til
1. del (2 år) i det store og hele kun omfatter
grundvidenskaberne - matematik, fysik og kemi
- samt tegning. Maskinbygnings- og elektroin-
geniørstudiets hovedfag er matematik (matema-
tisk analyse, geometri og rationel mekanik) og
fysik, medens hovedvægten lægges på kemi og
fysik i kemiingeniørstudiet.

2. del er af 2V2 års varighed og forbe-
holdt de tekniske fag i alle 4 studieretninger,
således at der i det første IV2 år af 2.-dels-stu-
diet gives almen teknisk undervisning, medens
det sidste år helt eller delvis er forbeholdt spe-
cialstudier.

For maskin- og elektroingeniørstuderende
kræves udover selve studietiden ved læreanstal-
ten en 1-årig værkstedsuddannelse, der normalt
tages efter bestået 1. del.

Civilingeniører har mulighed for en videre-
uddannelse på højskolen, idet der ved kgl. an-
ordning af 29. oktober 1953 er oprettet en
teknisk licentiatgrad ved Danmarks tekniske
Højskole, som tildeles personer, der gennem et
specielt tilrettelagt studium har vist anlæg for
teknisk-videnskabeligt forskningsarbejde og be-
stået de foreskrevne kundskabsprøver. Licentiat-
studiet kan sideløbende med erhvervsarbejde
gennemføres på 2-3 år.

Undervisningen forudsætter kandidateksamen
med førstekarakter fra højskolen eller fra et af
universiteterne. Studiet følger en plan, der om-
fatter visse kundskabsprøver og en teknisk-
videnskabelig undersøgelse af et problem in-
den for et valgt hovedemne. Eksaminanden skal
derefter i en afhandling redegøre for under-
søgelsens resultater og holde 2 offentlige fore-
læsninger — den ene over et selvvalgt emne i til-
knytning til afhandlingen, den anden over et af
faglæreren opgivet emne inden for studiepla-
nen.

I årene 1954-59 har henholdsvis 3, 3, 4, 11,
14 og 5 (ialt 40) påbegyndt studiet. I 1954-59
har ialt 6 erhvervet licentiatgraden.

b. Adgangsbetingelserne til civilingeniørstu-
diet ved Danmarks tekniske Højskole, der er de
samme, som gælder for Danmarks farmaceutiske
Højskole og Tandlægehøjskolen samt Kunst-
akademiets Arkitektskole, er efter den kongelige
anordning af 25. juni 1940 enten den matema-
tisk-naturvidenskabelige studentereksamen eller
en særlig adgangseksamen, til hvilken man kan
indstille sig, når man opfylder visse nærmere

4

fastsatte bestemmelser. Eksamen fra de aner-
kendte teknika giver endvidere adgang, såfremt
ansøgeren iøvrigt opfylder betingelserne for at
indstille sig til adgangseksamen og aflægger en
særlig prøve i biologi og fysiologi. Endelig
giver afgangseksamen fra forsvarets gymnasiums
2. afdeling også adgang til højskolen, og herud-
over har undervisningsministeriet en almindelig
dispensationsbef øj else.

c. På grund af pladsmangel og mangel på
lærerkræfter har det i mange år ikke været mu-
ligt at optage alle ansøgere, der opfyldte ad-
gangsbetingelserne.

Under overvejelse af problemerne i forbin-
delse med højskolens ingeniøruddannelse har
kommissionen derfor særlig lagt vægt på en ud-
videlse af læreanstaltens kapacitet, da den skær-
pede adgangsbegrænsning, der formentlig i sti-
gende grad rammer studieegnede, forekommer
aldeles urimelig i en periode med knaphed på
ingeniører.

Adgangsbegrænsningen har været særlig stor
for elektroingeniørstudiets vedkommende.

I 1956 ønskede 170 ansøgere primært opta-
gelse ved dette studium, medens der som i de
foregående år blot kunne optages ca. 80.

Selv om højskolen umiddelbart fandt, at en
tilgang på ialt 400 studerende om året var det
absolutte maksimum, viste der sig under drøf-
telserne af en ny studieordning for 2. del af
elektroingeniørstudiet imidlertid mulighed for
en forøgelse af det årlige antal optagne elektro-
ingeniører fra 80 til ca. 120, såfremt der blot
tilvejebragtes forøgede bevillinger til udstyr og
personel.

Efter at højskolen havde fremsat forslag her-
om, blev det i januar 1957 forelagt for kom-
missionen, som henstillede, at de nødvendige
bevillinger blev ydet så betids, at udvidelsen af
elektroingeniørstudiet kunne ske allerede fra
efteråret 1957, hvilket også fandt sted, jfr.
bilag 29.

2. Kommissionen har endvidere behandlet et
af Danmarks tekniske Højskole fremsat forslag
om indretning af en akademiingeniøruddannel-
se for ansøgere til højskolen.

a. Ved fremlæggelse af forslaget påpegede
højskolen, at de gennem årene indhøstede erfa-
ringer udviste, at ikke alle ansøgere egner sig til
civilingeniørstudiet med dets solide forankring i
grundvidenskaberne, idet elevmaterialet gen-
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nemgående er langt bedre egnet til civilinge-
niørstudiets krav i de år, hvor adgangsgræn-
sen er høj, medens det modsatte er tilfældet i
de år, hvor højskolen kan optage en større del
af ansøgerne.

Højskolen fandt derfor, at det ikke vil være
rigtigt eller lykkeligt at udvide højskolen til at
skaffe adgang for alle ansøgere til civilingeniør-
studiet. Dette studium falder tungt for dem, der
ikke har mere end jævne anlæg for matematik
og naturvidenskab; studiet tager i bedste fald
længere tid end normalt, og i alt: for mange til-
fælde gennemføres det ikke eller med et resul-
tat, der er lige utilfredsstillende for den stude-
rende og for højskolen.

Ud fra disse betragtninger henstillede høj-
skolen, at de studenter og ligestillede, der attrår
et teknisk studium, fik mulighed for at træffe et
valg mellem civilingeniørstudiet og en mindre
teoretisk, men solid og bred ingeniøruddannelse,
der naturligvis også ville frembyde den fordel
at være af noget kortere varighed. Sådanne mu-
ligheder foreligger i mange lande og burde også
fremskaffes her i landet særlig under hensyn
til, at der fremkommer stedse flere ansøgere til
civilingeniørstudiet, end der vil være egnet
netop til denne uddannelse, hvor Danmark hel-
ler ikke relativt uddanner færre end andre lan-
de, og at der findes et stort antal studenter, der
ville foretrække en noget mindre teoretisk, men
dog bred og dybtgående uddannelse, når denne
var tilrettelagt netop for studenter, samt at man
må regne med, at der stedse vil findes et andet
antal studenter, der, såfremt de ikke kunne vin-
de optagelse ved civilingeniørstudiet, alternativt
ville vælge den kortere uddannelse.

I skrivelse til statsministeriet af 26. februar
1957 (bilag 30) har kommissionen anbefalet
oprettelsen af den nye ingeniørretning og har i
tilknytning hertil anført, at man i oprettelsen af
et nyt ingeniørstudium så en mulighed for hur-
tigt at iværksætte en uddannelse, som er egnet
for et betydeligt antal matematisk-naturviden-
skabelige studenter og personer med tilsvarende
uddannelse, der på grund af pladsmanglen el-
lers ikke ville få adgang til studiet på Dan-
marks tekniske Højskole. Kommissionen frem-
hævede endvidere, at der ved skabelsen af to
ingeniøruddannelser beregnet for matematisk-
naturvidenskabelige studenter m. fl. - i stedet
for som hidtil én - blev mulighed for at tilbyde
en egnet undervisning for en væsentlig større
kreds end hidtil uden af den grund at slå af på
kravene til civilingeniøruddannelsen.

Kommissionen udtalte endvidere, at det efter-
hånden som den nye uddannelse udvikler sig og
finder sin form, må søges — gennem fagenes
opdeling, tidsmæssige placering og indhold så-
vel ved tilrettelægningen af den nye uddannelse
som af civilingeniørstudiet - at lette mulighe-
derne for overgang til uddannelse som civilin-
geniører, såfremt de pågældende måtte have
lyst og evner dertil, og at der bl. a. under hen-
syn hertil burde lægges vægt på, at der opret-
holdes en nøje forbindelse mellem den nye ud-
dannelse og den traditionelle uddannelse på
Danmarks tekniske Højskole.

Kommissionen henstillede endelig, at den
foreslåede uddannelse omgående søgtes påbe-
gyndt som en forsøgsvis ordning, således at den
nye uddannelses undervisningsmæssige ud-
formning og indhold ikke betragtes som defini-
tivt fastlagt med tilrettelægning af undervis-
ningsplanerne for 1957/58.

I overensstemmelse med kommissionens ind-
stilling er akademiingeniørstudiet forsøgsvis på-
begyndt i efteråret 1957.

b. Efter at undervisningen er blevet iværksat,
har kommissionen fortsat drøftet hovedlinjerne
for den fremtidige udvikling af de to ingeniør-
uddannelser, idet en vis principiel klarlægning
heraf er af væsentlig betydning for Danmarks
tekniske Højskoles byggeplaner. Resultatet af
disse overvejelser er meddelt undervisningsmi-
nisteriet i skrivelse af 4. september 1958.

Kommissionen påpegede i sin skrivelse, at de
to ingeniøruddannelser henvender sig til samme
kreds af personer og har samme adgangsbetin-
gelser. Målsætningen for akademiingeniørudan-
nelsen er med en uddannelsestid på 3V2—4 år at
uddanne ingeniører, som stort set vil kunne på-
tage sig de samme opgaver i erhvervslivet og i
offentlig tjeneste som civilingeniørerne, medens
civilingeniørstudiet herudover omfatter en vide-
regående undervisning i grundvidenskaberne,
der også tager sigte på forskningsmæssig virk-
somhed.

Undervisningen for akademiingeniører er,
både hvad stoffet og undervisningsformen an-
går, afvigende fra den hidtidige civilingeniør-
uddannelse, men der er dog et vidtgående fæl-
lesskab i hele undervisningens indhold og sigte.
Kommissionen har derfor lagt vægt på, at over-
gang mellem de to uddannelser kan finde sted
under studierne uden for store vanskeligheder,
at undervisningen bevares under samme admini-
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strative ledelse, og at der bliver mulighed for
en gensidig frugtbar indflydelse inden for sam-
me miljø.

Vanskelighederne ved en bedømmelse af det
fremtidige talmæssige forhold mellem akademi-
ingeniører og civilingeniører er meget store,
særlig hvis man får mulighed for at ophæve ad-
gangsbegrænsningen til begge uddannelser.

Såfremt det viser sig, at akademiingeniørud-
dannelsen er en egnet uddannelse for ingeniører
til varetagelse af de opgaver i erhvervslivet og i
det offentliges tjeneste, som civilingeniører hid-
til har påtaget sig, må man - bl. a. under hensyn
til, at akademiingeniøruddannelsen er en kort-
varigere uddannelse - forvente, at der vil stilles
stigende kapacitetsmæssige krav til uddannelsen
af akademiingeniører.

Civilingeniørstudiet, som bl. a. omfatter en
videregående undervisning i grundvidenskaber-
ne, vil da mere og mere komme til at sigte på
sådanne studerende, der føler sig stærkt til-
trukket af disse.

Ud fra disse betragtninger har kommissionen
i fornævnte skrivelse til undervisningsministe-
riet peget på følgende hovedlinjer for den frem-
tidige udbygning af civil- og akademiingeniør-
uddannelsen:

Der stiles mod, at begge uddannelser hen-
lægges til Lundtofte-sletten, således at der her
opnås en samling af hele den højere ingeniør-
mæssige uddannelse og af den teknisk-viden-
skabelige forskning samt en nær tilknytning til
den tekniske informationstjeneste.

Det opnås herved, at der i Lundtofte skabes
et samlet miljø for teknisk undervisning og
forskning, som vil indebære administrative be-
sparelser og åbne mulighed for fuld nyttiggø-
relse af en lang række hjælpekræfter.

Sålænge uddannelsen af akademiingeniører er
i sin vorden, er det vanskeligt at forudse, hvor-
ledes denne undervisning vil udvikle sig, og
hvor stor tilgangen til den vil blive. Udviklin-
gen vil bl. a. bero på hele den tekniske og indu-
strielle udvikling og kan forme sig noget for-
skelligt for de forskellige studieretninger. Man
tillægger det derfor afgørende betydning, at den
bygningsmæssige udformning af den nye høj-
skole bliver så elastisk og fleksibel, at man uden
senere store bekostninger kan afpasse uddannel-
sen efter udviklingens krav. Ved overvejelserne
af, i hvilken takt de forskellige uddannelser
skal flyttes ud til Lundtofte, bør man også have
dette behov for smidighed for øje.

4*

c. Under kommissionens videre overvejelser
har man haft opmærksomheden rettet mod de
praktiske og tidsmæssige vanskeligheder, der
vil være forbundet med overgangen mellem aka-
demi- og civilingeniøruddannelsen. Kommissio-
nen er endvidere opmærksom på, at akademi-
ingeniørernes behov for en videregående viden-
skabelig uddannelse kan imødekommes ved
fortsatte teoretiske studier gennem den eksiste-
rende licentiatordning.

Et sådant videregående studium må imidlertid
tilrettelægges i hvert enkelt tilfælde, idet der
må kræves en dokumentation i grundvidenska-
berne, der går noget ud over de områder, der
står i direkte forbindelse med det valgte emne
for licentiatstudiet, hvorved den samlede ud-
dannelsestid for akademiingeniører, der ønsker
at tage licentiatgraden, på det nærmeste vil blive
af samme længde som den samlede studietid for
de civilingeniører, der tager licentiatgraden.

Kommissionen finder det ønskeligt, at en så-
dan ordning kan udnyttes, og skal derfor hen-
stille til undervisingsministeriet, at praktiske
muligheder herfor overvejes med Danmarks
tekniske Højskole. Af hensyn til, at de stude-
rende, der allerede har påbegyndt akademiinge-
niørstudiet, har fået løfte om adgang til en
supplerende uddannelse til civilingeniører, bør
der imidlertid etableres en uddannelse som kan
opfylde dette løfte.

Spørgsmålet om, hvorvidt denne videreud-
dannelsesmulighed skal bestå fortsat, må efter
kommissionens opfattelse afgøres på grundlag
af de i overgangsperioden indhøstede erfarin-
ger, men kommissionen vil fremhæve, at den
kortere uddannelse til akademiingeniør måske
netop, når den har fundet sin form, vil vise sig
at være et saglig egnet grundlag for videreud-
dannelse med formål og under former, der ikke
tidligere har været benyttet.

d. Det nye akademiingeniørstudium omfatter i
øvrigt de samme retninger som civilingeniør-
studiet, men har en varighed på blot 3V2 år,
heraf V2 års praktisk uddannelse. Studiet i ma-
skinteknik har dog med et helt års praksis en
varighed på 4 år ialt.

Undervisningen foregår i hold på 25 elever.
Der gives en solid undervisning i matematik,
fysik og kemi på et videnskabeligt grundlag,
som dog nødvendigvis er af mindre omfang end
ved civilingeniørstudiet, og uddannelsen tager
straks sigte på anvendelserne, idet undervisnin-
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gen i de teknisk betonede fag påbegyndes alle-
rede i det første studieår.

Ingeniørakademiets kapacitet har i de første
år svaret til en årlig tilgang på ca. 100 stude-
rende. I 1959 er det blevet muligt at påbegyn-
de to hold for bygningsingeniører, og kapacite-
ten er derved blevet udvidet til ca. 125. I de
kommende år vil kapaciteten afhængig af de
linier som ved civilingeniørstudiet,
indvundne erfaringer efterhånden blive yder-
ligere forøget.

Adgangsbetingelserne er de samme som ved
civilingeniørstudiet, og tilstrømningen til studi-
et af optagelsesberettigede, der primært eller
sekundært - såfremt de ikke kunne vinde op-
tagelse ved civilingeniørstudiet — søgte adgang
til ingeniørakademiet, har været så stor, at det
har været nødvendigt at gennemføre en ad-
gangsbegrænsning efter de samme retnings-
linjer som ved civilingeniørstudiet.

3. Som følge af højskolens kapacitetsudvidelse
og en vis nedgang i antallet af optagelsesberet-
tigede ansøgere i de seneste år har en stigende
andel af disse fået adgang til studier ved høj-
skolen.

Antallet af optagelsesberettigede ansøgere har
således fra 195 5 til 1959 været henholdsvis
532, 665, 669, 611 og 562. I årene 1955 og
1956 kunne der på Polyteknisk Læreanstalt kun
optages ca. 400, medens man i hvert af de tre
sidste år 1957-59 har optaget ca. 440. Efter op-
rettelsen af Danmarks Ingeniørakademi i 1957

har højskolen yderligere kunnet optage ca. 100
studerende i 1957 og 1958 og ca. 120 i 1959.

Det samlede antal optagelsesberettigede an-
søgere til Polyteknisk Læreanstalt og Danmarks
Ingeniørakademi har fra 1957 til 1959 andra-
get henholdsvis 834, 748 og 678, hvoraf ialt
ca. 540 er blevet optaget i 1957 og 1958 og ca.
560 i 1959.

Nedgangen i antallet af ansøgere til højsko-
len i de sidste år skyldes bl. a. den større til-
gang til de matematisk-naturvidenskabelige fa-
kulteter ved Københavns og Århus universi-
teter.

Det faldende antal optagelsesberettigede an-
søgere har i forbindelse med højskolens kapaci-
tetsudvidelse bevirket, at den andel af ansøger-
ne, der faktisk bliver optaget, er steget fra ca.
60 % i 1956 til 82 % i 1959.

Det forhåndenværende antal pladser bliver
iøvrigt fordelt mellem ansøgere i overens-
stemmelse med undervisningsministeriets resolu-
tion af 18. januar 1944, hvorefter der skal op-
tages procentvis lige mange af det samlede an-
tal ansøgere med den matematisk-naturviden-
skabelige studentereksamen og med adgangs-
eksamen samt andre adgangsberettigende eksa-
miner.

Fordelingen af ansøgere, der fik adgang til
henholdsvis civilingeniør- og akademiingeniør-
studiet i årene 1957 til 1959, og de minimums-
karakterer, der var gæLdende for optagelse,
fremgår af nedenstående oversigt:
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En betydelig del af de studerende, der tager
adgangseksamen, har i forvejen den matema-
tisk-naturvidenskabelige studentereksamen. Ca.
90 % af de studerende ved Danmarks tekniske
Højskole er derfor matematisk-naturvidenskabe-
lige studenter. Kun ca. 1/3 af realisterne er kom-
met ind ved hjælp af adgangseksamen på ét år.

4. Kommissionen har foretaget visse princi-
pielle overvejelser af adgangsbetingelserne og
adgangsbegrænsningen ved højskolens ingeniør-
uddannelser.

a. For så vidt angår spørgsmålet om lempelse
af adgangsbetingelserne i de fag, der har direk-
te forbindelse med undervisningen på højsko-
len, er det kommissionens opfattelse, at en for-
mindskelse af kravene i disse fag — enten ved,
at der sker en forringelse af kravene til den
matematisk-naturvidenskabelige studentereksa-
men eller ved, at der gives adgang for ansøgere,
der ikke har tilsvarende forkundskaber — uden
tvivl vil skabe vanskeligheder for undervisnin-
gen.

Kravene til ansøgerne bør derfor for disse
fags vedkommende mindst være på det niveau,
der hidtil har været gældende for den matema-
tisk-naturvidenskabelige studentereksamen. Det
tilsvarende gælder for kundskaberne i dansk.
For så vidt angår studentereksamens almendan-
nende fag er betydningen af disse almindeligt
anerkendt, og i de internationale drøftelser, der
har været af spørgsmål vedrørende uddannelse
af ingeniører (se Proceedings of the Third
EUSEC Conference of Engineering Education
1957, s. 84) har der været almindelig enighed
om, at man snarere burde øge end formindske
kravene i disse fag.

For Danmarks vedkommende må det også
gælde, at kundskaber i hovedsprogene er over-
ordentlige vigtige for den senere udøvelse af
ingeniørgerningen.

b. For så vidt angår ophævelse af adgangs-
begrænsningen er det kommissionens principiel-
le opfattelse, at der i takt med tilvejebringelse
af den fornødne uddannelseskapacitet ved gen-
nemførelse af højskolens byggeplaner bør gives
fri adgang for alle aspiranter, der opfylder de
objektivt fastsatte kvalifikationskrav, dokumen-
teret ved den matematisk-naturvidenskabelige
studentereksamen, adgangseksamen eller på an-
den måde.

Imod ophævelse af adgangsbegrænsningen er
det blevet anført, at det er unødigt tidsspilde for

de studerende at påbegynde et studium, som de
ikke har forudsætninger for at fuldføre, og at
det heller ikke vil være rimeligt, at det offent-
lige investerer de relativt store beløb, der her er
tale om, i bygninger og anlæg for at give ad-
gang til studerende, som måske ikke egner sig
til den pågældende undervisning.

Heroverfor kan anføres, at man bør bedømme
de enkelte studerendes egnethed på grundlag af
deres resultater i begyndelsen af studiet i ste-
det for at gøre det på grundlag af deres skole-
mæssige resultater, og at der ikke er noget uri-
meligt i, at man ved dette studium som ved så
mange andre studier lader studenterne selv bære
risikoen for at vælge forkert. Denne risiko vil
naturligvis skærpes ved en fri ordning, og man
bør derfor tilrettelægge eksamensordningerne
således, at de, der har valgt studiet uden at
egne sig til det, på det tidligst mulige tidspunkt
får lejlighed til at konstatere dette.

I de betragtninger, der kan gøres gældende
over de forøgede investeringer, som en fri ad-
gang vil medføre, må man tillige være op-
mærksom på, at de dyreste investeringer ikke har
forbindelse med den undervisning, der finder
sted i begyndelsen af studietiden, og man derfor
ikke behøver at regne med, at en fri adgang
kommer til at betyde noget væsentligt i spørgs-
målet om anlægsomkostninger.

Der er også peget på, at man, hvis der gives
adgang til et større antal studerende med gen-
nemgående lavere eksamensresultater i matema-
tik og naturvidenskaber, kan befrygte, at det
ikke bliver muligt at føre de studerende frem til
et tilstrækkeligt højt niveau i disse fag, idet der
allerede nu lejlighedsvis klages over, at stu-
denternes kundskaber i matematik og natur-
videnskaber ikke er tilstrækkelige til at gen-
nemføre 2.-dels-undervisningen.

Det bør dog påpeges, at de mangler, der
eventuelt måtte være konstateret ved 2.-dels-
undervisningen, måske snarere har relation til,
at man ikke i større omfang har bragt undervis-
ningen i matematik og naturvidenskaber i for-
bindelse med undervisningen i ingeniørfagene.

Endvidere må det understreges, at undervis-
ningen i matematik og naturvidenskaber til før-
ste del har alt for dårlige forhold og foregår
ved hjælp af for få lærere, der må undervise
meget store hold.

En omlægning af denne undervisning til
mindre hold med anvendelse af væsentlig flere
lærere og en nærmere tilknytning af matematik-
undervisningen til de problemer, som den skal
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hjælpe til at løse, vil utvivlsomt kunne medføre
betydelig forbedring af denne undervisning.

Den frie adgang for matematisk-naturviden-
skabelige studenter vil medføre betydelige mu-
ligheder for at forbedre forholdene omkring
adgangseksamen.

Denne eksamen er oprindelig oprettet for at
gøre det muligt for andre end matematisk-natur-
videnskabelige studenter at komme ind på Poly-
teknisk Læreanstalt, og der vil ikke mindst i
fremtiden være god brug for en sådan adgang
under hensyn til den af kommissionen foreslåe-
de udbygning af de tekniske uddannelser.

Adgangsbegrænsningen har imidlertid i stort
omfang medført, at de, der ikke fik tilstrække-
lig høj kvotient til studentereksamen, søger at
ia adgang næste ar efter at have gennemgået
adgangskursus og bestået adgangseksamen. Det-
te skaber en urimelig hård konkurrence for an-
dre, særlig ansøgere med realeksamen, som har
regnet med at lå adgang til højskolen efter ét
års kursus.

Da fri adgang for matematisk-naturvidenska-
belige studenter til Danmarks tekniske Højskole
vil medføre, at dette forhold falder bort, vil un-
dervisningen på adgangskursus derfor i over-
ensstemmelse med det oprindelige formål kun-
ne tilrettelægges med henblik på at give ansøge-
re med forudsætninger svarende til realeksamen
de fornødne kundskaber i matematik, naturfag
og sprog m. v.

Det bør endvidere overvejes, om retten til at
indstille sig til adgangseksamen bør udstrækkes
til andre grupper end de hidtidige.

Den tekniske forberedelseseksamen må for-
udsættes efterhånden at blive adgangsgivende til
de allerfleste tekniske uddannelser med de sup-
plementer, der eventuelt må være nødvendige
ved de forskellige uddannelser. Da erfaringerne
viser, at kun ca. V;i af realisterne optages på
højskolen efter ét år på adgangskursus, må man
imidlertid gå ud fra, at ansøgere med færre
skolemæssige forudsætninger normalt vil have
svært ved at bestå adgangseksamen efter ét års
forberedende kursus, og der bør derfor tilrette-
lægges to-arige kurser førende frem til en ad-
gangseksamen, der også omfatter visse kund-
skaber i almene fag og sprog.

D. Behov for ændringer i ingeniøruddannelserne
og oprettelse af nye retninger m. v.

1. Over for kommissionen har Danmarks tek-
niske Højskole (bilag 31) oplyst, at i forbin-

delse med planlægning af højskolens afdelinger
i Lundtofte er alle højskolens fagråd gået i
gang med en gennemgribende revision af civil-
ingeniøruddannelsens studieplaner med det for-
mål at højne studiets teknisk-videnskabelige
niveau.

a. De nye studieplaner ved Danmarks tekni-
ske Højskole indebærer adskillelse af de fi-
re ingeniørretningers 1.-dels-undervisning, hvor-
ved man kommer bort fra de store fælleshold
på 400-500 studerende, der erstattes med hold
på 100-150 for hver retning; herudover er
der en klar tendens til yderligere intensivering
af undervisningen ved opdeling i hold på 40-50
eller mindre ved opgaveregning og eksamina-
torier. For 2.-dels-studiets vedkommende bliver
der øget mulighed for differentiering af den
enkelte studerendes studium bl. a. gennem valg-
fri fag; herved opnår man, at nye fag, udsprun-
get af den hastige tekniske udvikling, smidigt
vil kunne indføres i undervisningen.

Akademiingeniøruddannelsens studieplaner er
i deres foreløbige form udarbejdet under ledelse
af nogle af højskolens lærere. Disse studieplaner
må efter højskolens opfattelse utvivlsomt frem-
over gøres til genstand for fortsat bearbejdelse.

b. Kommissionen skal i særlig grad under-
strege højskolens ønske om indførelse af flere
valgfri fag. Det er vanskeligt at placere nye fag
i ingeniøruddannelsen, uden at der opstår ønske
om at forlænge studietiden. Kommissionen me-
ner, at dette bør undgås, og at man bør søge an-
dre veje til at meddele det eventuelt ønskede
nye stof i undervisningen. Foruden en omord-
ning af undervisningen med udskydelse af det
mindst væsentlige ældre læsestof og intensive-
ring af undervisningsmetoderne kan kommissi-
onen anbefale, at der skabes en større adgang
for de studerende til frit at vælge imellem en
række fag - uden at der af denne grund sker en
ændring af forholdet mellem antallet af karak-
terer i obligatoriske og valgfri fag - og at der
gives en forøget adgang til at dygtiggøre sig
ved videreuddannelseskurser.

For at skabe et stort udvalg af valgfri fag
bør det ikke alene være muligt for de studeren-
de at vælge sådanne fag, som udgør en del af
en af de faste studieplaner, men der bør også i
stigende grad oprettes lærestole, hvis undervis-
ningspligt i det væsentlige er indskrænket til
undervisning i valgfri fag. Herved åbnes sam-
tidig mulighed for forskning over et bredere
område. Desuden bør de studerendes mulighed
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for at søge valgfri kurser ved andre institutioner
udnyttes i større omfang. Det bør overvejes at
skabe et organ, der kan virke vejledende og ani-
merende ved de studerendes valg.

Kommissionen skal endelig pege på betyd-
ningen af, at de studerende blive indøvet i sam-
arbejde og organisationsteknik og aktiviseres
gennem forsøgsplanlægning og foredrags- og
diskussionsvirksomhed, som f. eks. kan tilknyt-
tes de forskellige projektøvelser.

c. Som videruddannelse er det, som tidligere
nævnt, muligt at gennemføre et licentiatstu-
dium. Kommissionen finder det væsentligt, at
der stilles rigelige midler til rådighed for disse
studier, herunder stipendiemidler, således at
tilgangen forøges.

Det overvejende antal kandidater vil imidlertid
normalt overgå til erhvervsmæssig ansættelse
straks efter eksamen. For disse vil der ofte på et
senere tidspunkt opstå et behov for videreud-
dannelse i nye fag eller i allerede lærte fag.
Videreuddannelsen må tilrettelægges således,
at den kan følges uden at medføre for stor
ulempe i de pågældendes ansættelse, og under
hensyn til, at kurser kan følges af personer, der
er bosat uden for hovedstadsområdet. Kommis-
sionen anbefaler, at der skabes forøget mulig-
hed for, at de højere læreanstalter kan afholde
videreuddannelseskurser. Det vil være hensigts-
mæssigt, om videreuddannelsen bliver tilrette-
lagt i samarbejde med erhvervslivet, de interes-
serede organisationer og forskningen.

d. De stigende krav til specialiseret under-
visning, der vil være en følge af licentiatstudiets
vækst, det øgede antal valgfri fag og kravene til
videreuddannelse m. v., vil medføre et stærkt
behov for forøgelse af højskolens personale.
Der må endvidere i passende omfang oprettes
forskningsprægede stillinger, til hvilke der ikke
nødvendigvis bør knyttes regelmæssig undervis-
ningspligt; det vigtigste kriterium må være, om
det er betydningsfuldt for dansk teknisk ud-
dannelse, forskning eller industri, at vedkom-
mende fag dyrkes på højskolen.

Uddannelse af ingeniører til et højt teknisk-
videnskabeligt, delvis forskningspræget niveau
stiller de største krav til lærernes, herunder un-
dervisningsassistenternes, faglige kunnen og
selvstændighed; det er i denne forbindelse vig-
tigt, at det egentlige undervisningsarbejde og
det administrative arbejde kun lægger beslag på
en begrænset del af personalets arbejdstid, der

iøvrigt bør udnyttes til forskning eller lignende
opgaver, der kræver fortsat faglig fornyelse.

Dette princip er kun i ringe grad gennem-
ført i øjeblikket; det vil medføre højere løn-
udgifter, der imidlertid må anses for en særlig
god investering med henblik på landets tekniske
fremtid.

2. For så vidt angår det kemisk-tekniske om-
råde har kommissionen nedsat et særligt udvalg
med henblik på belysningen af forholdet mel-
lem de eksisterende uddannelser og det forelig-
gende behov., jfr. bilag 32.

Udvalget finder, at behovet i almindelighed
kan dækkes på fuld tilfredsstillende måde gen-
nem de eksisterende uddannelser, særligt for så
vidt den påtænkte deling af kemiingeniørstu-
diet ved Danmarks tekniske Højskole i fire
retninger (organisk kemi, uorganisk kemi, bio-
kemi og projektering) bliver realiseret.

Udvalget har dog henledt opmærksomheden
på, at de industrier, der beskæftiger sig med
levnedsmiddelbehandling og -konservering, i
forhold til andre kemiske industrier anvender
et meget ringe antal kemisk-tekniske medarbej-
dere, hvilket formentlig delvis skyldes, at de
eksisterende uddannelser ikke fuldstændig sva-
rer til behovet. Det må anses for meget væsent-
ligt, at der sker en udvikling til det højest mu-
lige stade af denne industri, der hører til lan-
dets største, og det er en forudsætning for en
sådan udvikling, at der beskæftiges vel uddan-
nede teknikere.

Foruden den i kapitel IV omtalte særlige
overbygning på den kemotekniske uddannelse
synes der inden for levnedsmiddelindustrien at
være et vist behov for teknikere med en højere
teoretisk uddannelse. Dette behov vil formentlig
kunne dækkes gennem de eksisterende uddan-
nelser, såfremt der foretages visse mindre om-
lægninger og under forudsætning af, at den på-
tænkte opspaltning af kemiingeniørstudiet fin-
der sted.

Forskellige andre industrigrene vil formentlig
også med fordel kunne beskæftige kemisk-tek-
niske medarbejdere med en mere specialiseret
uddannelse. Dette kan bl. a. tænkes at være til-
fældet inden for metalindustrien, papirindustri-
en, tekstilindustrien og ved bjergværksdrift.
Man har ikke ment i noget af disse tilfælde at
burde anbefale oprettelse af helt nye, specialise-
rede uddannelser, navnlig af hensyn til det øn-
skelige i at bevare uddannelserne så alment an-
vendelige som muligt inden for et stort område
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af industrien, men også af hensyn til det for-
holdsvis ringe antal specialuddannede, der kan
linde ansættelse her i landet. Man anbefaler, at
der på de områder, hvor specialuddannelsesmu-
ligheder mangler her i landet, træffes egnede for-
holdsregler til at lette uddannelsen af unge dan-
ske ved udenlandske institutioner, herunder især
ved andre nordiske universiteter og højskoler.

Udvalget har overvejet, om der inden for
medicinalindustrien er behov for helt nye ud-
dannelser. I de fleste tilfælde dækkes imidler-
tid behovet af de bestående uddannelser, even-
tuelt med små ændringer eller ved hjælp af
efteruddannelse. Et føleligt øjeblikkeligt behov
findes dog for farmakologer, men det fremtidi-
ge årlige behov er næppe ret stort og kan mu-
ligvis dækkes ved indførelse af specialkurser i
farmakologi enten i forbindelse med farmaceut-
uddannelsen eller visse af universitetsuddannel-
serne. Udvalget ønsker derfor ikke at anbefale
oprettelse af en ny uddannelse på nuværende
tidspunkt.

For så vidt angår de forskellige kemiske ud-
dannelsers fagindhold bør det af hensyn til
medicinalindustrien gives universiteternes og
Polyteknisk Læreanstalts kemistuderende adgang
til at erhverve et fundamentalt kendskab til far-
makologi, f. eks. som valgfrit fag.

Det må endvidere forudses, at højmolekylær-
kemien kommer til at spille en stadig større
rolle i den kemiske industri (farve- og lak-,
gummi-, plastic- og limindustri), og man vil
derfor finde det naturligt, at der lægges vægt
på undervisningen i højmolekytøerkemi ved
Danmarks tekniske Højskole gennem oprettelse
af et professorat.

Udvalget finder det ligeledes naturligt i
overensstemmelse med den udvidede forståelse
ai: enzymernes store betydning, at der på Dan-
marks farmaceutiske Højskole undervises i bio-
kemi med særlig vægt på enzymkemien.

Det vil endvidere være ønskeligt, at der åbnes
mulighed for en udvidelse af undervisningen
inden for fagområderne mineraloliekemi og
levnedsmiddelkonservering.

Der skønnes yderligere at være stor interesse
for en universitetsuddannelse med speciale i
mikrobiologi. Over halvdelen af de i den ameri-
kanske fødevareindustri ansatte universitetsud-
dannede levnedsmiddelteknologer er mikrobio-
loger, og det må forventes, at der herhjemme
findes en tilsvarende interesse for denne ud-
dannelse såvel inden for levnedsmiddelindustri-
en som inden for medicinalindustrien.

Kommissionen har i skrivelse til statsministe-
riet af 14. september 1959 tiltrådt de af udval-
get fremsatte synspunkter og forslag.

3. Kommissionen har endvidere overvejet be-
hovet for undervisning af ingeniører i økono-
misk-organisatoriske emner, idet den undervis-
ning, der allerede meddeles af denne art både
for teknikumingeniører og højskoleuddannede
ingeniører, må betragtes som utilstrækkelig.

a. For et overvejende antal af enhver virk-
somheds problemer gælder det, at tekniske og
økonomiske spørgsmål er nøje sammenknyttet.
Endvidere indgår der i de fleste ingeniørers ar-
bejde organisatoriske opgaver, ligesom ingeniø-
rer anvendes til løsning af salgsopgaver. Såvel
i virksomhedernes linjefunktioner som i stabs-
funktioner er der behov for kombineret teknisk
og økonomisk-organisatorisk viden.

I nogle tilfælde går ingeniørerne lige fra
eksamen ind til opgaver, der er af delvis orga-
nisatorisk og økonomisk karakter, medens de i
andre tilfælde overgår til sådant arbejde efter
nogle års beskæftigelse og da ofte som led i
den normale opstigen inden for virksomheder-
ne.

I praksis vil det være sådan, at de økonomisk-
organisatoriske opgaver i nogle virksomheder
bliver henlagt under teknikere, i andre under
økonomisk-administrativt personale, og der sy-
nes derfor at være et behov for en mere om-
fattende uddannelse af ingeniører med hen-
blik på disse opgaver, ligesom der er et behov
for at give de økonomisk-administrative funk-
tionærer mere teknisk viden.

b. Mange af de økonomisk-organisatoriske
opgaver bygger på samme matematiske viden,
som indgår i den moderne ingeniøruddannelse.
Det vil derfor være hensigtsmæssigt, om de
studerende allerede ved undervisningen i den
matematiske teori får eksempler på teoriens an-
vendelighed på de økonomisk-organisatoriske
områder.

Kommissionen finder ikke, at der er behov
for at give en egentlig økonomisk og organisa-
torisk uddannelse af samtlige ingeniørstuderen-
de, men lægger vægt på, at det sikres, at de stu-
derende ikke er fremmede over for økonomiske
og organisatoriske problemer, men har det for-
nødne kendskab til disse, således at de får let-
tere ved at samarbejde med specialister på disse
områder. Den grundlæggende undervisning i
økonomi bør have en nær tilknytning til de tek-
niske områder. Der bør derfor lægges større
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• vægt på driftsøkonomien og industripolitikken.
Endvidere bør der gives alle studerende en ind-
førelse i virksomhedernes organisations- og
kommunikationsproblemer. Såfremt der skal gi-
ves en nogenlunde rimelig indførelse i de nævn-
te områder, må det timetal, der nu er fastsat til
økonomi ved civilingeniøruddannelsen (ca. 35
timer) udvides.

For så vidt angår teknika synes det især ak-
tuelt at give orienterende undervisning i pro-
duktionsteknik på elektroteknika og ikke alene
som nu på maskinteknika. Endvidere bør det
overvejes — ud over faget handelslære — som
valgfrit fag at give orientering i afsætnings-
politik, herunder udenrigshandelens teknik.

c. Behovet for en efteruddannelse i de øko-
nomisk-organisatoriske forhold og i ledelsespro-
blemer har gennem en årrække været imøde-
kommet ved kurser arrangeret af forskellige or-
ganisationer. Disse kurser er baseret på, at del-
tagerne i forvejen gennem deres arbejde i virk-
somhederne har fået kendskab til problemerne,
og er derfor også baseret på en udveksling af
meninger og erfaringer med udspring i det
praktiske liv.

d. Kommissionen har endvidere overvejet,
hvorvidt der kunne ske nogen aflastning i tek-
nikermanglen ved i højere grad at anvende øko-
nomisk uddannede (cand. mercer, cand. oecon.-
er eller cand. polit.er) til en del af de opgaver,
som ingeniører ellers beskæftiger sig med i er-
hvervslivet.

Heroverfor er det imidlertid påpeget, at den
tekniske viden ofte er et centralt element i løs-
ningen af de omhandlede opgaver, og at det
næppe vil være muligt at indføre en teknisk
uddannelse som overbygning på de eksisterende
økonomisk-administrative uddannelser.

Der er gennem de ovenfor omtalte kurser,
som står åbne for teknisk og økonomisk ud-
dannede personer, allerede gjort et forsøg på at
skabe grundlag for bedre forståelse og dermed
også større substitutionsmuligheder mellem øko-
nomisk-administrativt og teknisk uddannede.

Kommissionen finder imidlertid, at det vil
være ønskeligt, at de bestående økonomiske ud-
dannelser søges tilrettelagt således, at de i højere
grad end nu kan imødekomme industriens be-
hov for specialister på det økonomiske og orga-
nisatoriske område, ligesom der formentlig vil
være yderligere behov for branchekursus af al-
ment orienterende teknisk karakter for økono-
mer beskæftiget i industrien.

E. Farmaceuter.

1. Af de ialt ca. 2000 erhvervsmæssigt be-
skæftigede farmaceuter er hovedparten — ca.
1250 - beskæftiget på apoteker, heraf ca. 350
som selvstændige apotekere, og resten som pro-
visorer. Farmaceuterne andrager godt 1/4 af
apotekernes samlede personale på ca. 4600, der
iøvrigt omfatter et handelspersonale - defektri-
cer og defektriceelever - på ca. 2000, samt godt
1000 hjælpearbejdere og endvidere knapt 250
apoteksdisciple og ca. 200 apoteksmedhjælpere,
der har taget den nu af skaf fede medhjælper-
eksamen, som gav samme farmaceutiske be-
føjelser som kandidateksamen.

I industrien er der beskæftiget ca. 330 farma-
ceuter, heraf ca. 200 alene i medicinalindustri-
en, ca. 70 i den øvrige kemiske industri og re-
sten - ca. 60 - i nærings- og nydelsesmiddel-
industrien. I handel m. v. samt ved undervis-
ning og forskning er der i hvert af områderne
beskæftiget ca. 100, ligesom et lignende antal
er beskæftiget i udlandet.

2. Uddannelsen af farmaceuter foregår på
Danmarks farmaceutiske Højskole. Adgangsbe-
tingelserne til studiet er de samme som ved
Danmarks tekniske Højskole, idet der dog yder-
ligere kræves en tillægsprøve i latin. Ved anta-
gelse som apoteksdiscipel skal tillige visse hel-
bredsbetingelser være opfyldt.

I henhold til den ved anordning af 2. juni
1956 indførte nye studieordning, der fik virk-
ning fra 1. august 1956 for 1.-dels-studerende
og fra 1. september 1958 for 2.-dels-studerende,
falder uddannelsen, der er af 5 års varighed i
to afdelinger.

1. del består af en 2-årig praktisk og teoretisk
undervisning i apoteksgerning med tjeneste som
discipel på et apotek. Denne læretid afsluttes
med discipeleksamen (hidtil medhjælpereksa-
men), der afholdes af højskolen.

2. del består af et videnskabeligt studium på
et 3-årigt undervisningskursus på Danmarks far-
maceutiske Højskole. Studierne afsluttes med
kandidateksamen.

Da studiets omlægning er sket med henblik
på apotekernes behov, er alene pensummet i
farmakologi blevet udvidet.

På Danmarks farmaceutiske Højskole gives
endvidere i henhold til kgl. anordning af 19-
februar 1954 en videregående, videnskabelig
uddannelse med sigte på den farmaceutiske li-
centiatgrad. Studiet, der kræver egnethed for
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farmaceutisk forskningsarbejde, kan sideløben-
de med erhvervsarbejde gennemføres på 2-3 år.

3. Gennem en længere periode er der på apo-
tekerne gennemsnitlig antaget ca. 105 disciple
om året, hvoraf ca. 95 efter udstået discipeltid
har bestået medhjælpereksamen (nu discipelek-
samen). Af disse har imidlertid blot ca. 85 fort-
sat deres uddannelse på Danmarks farmaceuti-
ske Højskole, og heraf har normalt 75-80 be-
stået den farmaceutiske kandidateksamen.

Frafaldet blandt de mandlige disciple har
været meget begrænset. Derimod har de kvinde-
lige elever haft et gennemsnitligt frafald på
godt 40 c'o. Da en betydelig del af frafaldet
fandt sted efter medhjælpereksamen må man
antage, at denne har være et selvstændigt mål
for en del af de kvindelige disciple.

Gennem de senere år har kun halvdelen af
kandidaterne søgt ansættelse indenfor apoteks-
væsenet. Antallet af de i industrien m. v. be-
skæftigede farmaceuter er derfor steget relativt
mere end antallet af de på apotekerne ansatte
farmaceuter.

4. Som følge af den nye studieordnings
ikrafttræden vil der i I960 ikke udgå noget
kandidathold fra højskolen. Dette vil medføre,
at den mangel, der i de senere år har hersket på
farmaceutisk arbejdskraft, vil blive forstærket.

Foranlediget af en henvendelse fra Danmarks
Apotekerforening til indenrigsministeriet om
den truende mangelsituation og en indstilling
fra udvalget vedrørende den matematisk-natur-
videnskabelige uddannelse m. v. har kommis-
sionen i januar 1958 nedsat et udvalg til under-
søgelse af den farmaceutiske uddannelse og be-
hovet for farmaceuter.

Udvalget har dels behandlet spørgsmålet om
etablering af en tillaegsuddannelse for farma-
ceuter, der allerede er beskæftiget i industrien,
dels overvejet apotekervæsenets behov for far-
maceuter og behovet for farmaceuter i industri-
en m. v. samt det farmaceutiske studiums egnet-
hed til at dække dette behov.

a. Udvalget anser det for formålstjenligt, at
der oprettes fortsættelseskursus for de farma-
ceutiske kandidater, der allerede er ansat i indu-
strien. Disse fortsættelseskurser bør fortrinsvis
tage sigte på farmaceuter, der er beskæftiget i
forskningslaboratorier, hvorimod en undervis-
ning i mere teknisk-ingeniørmæssig retning må
komme i anden række.

Undervisningen bør ikke i første omgang

lægges i altfor faste rammer. Den bør særlig
tage sigte på matematik med hovedvægt på dens
praktiske anvendelse indenfor fysikken og den
fysiske kemi. Det vil være hensigtsmæssigt, at
undervisningen tilrettelægges uden for den nor-
male arbejdstid i form af studiekredse, der giver
mulighed for en mere intensiv undervisning end
den almindelige forelæsningsform. Da et kur-
sus med hovedvægten på undervisning i mate-
matik og fysisk kemi i høj grad må have inter-
esse for licentiatstuderende ved Danmarks far-
marceutiske Højskole, laboratorielæger, farma-
ceuter i statens og apotekervæsenets kontrol- og
forskningslaboratorier m. fl., vil det være na-
turligt, at disse uden videre får adgang til at
deltage i en sådan undervisning.

Kommissionen har i overensstemmelse her-
med i skrivelse af 12. maj 1958 (bilag 33) an-
befalet, at der i det akademiske år 1958/59 på-
begyndes et ét-årigt kursus på 100-200 timer i
matematik, og at der i det: følgende akademiske
år tillige påbegyndes et ét-årigt kursus omfat-
tende fysisk kemi.

Undervisningsministeriet har tiltrådt kommis-
sionens indstilling. Den foreslåede matematik-
undervisning er forsøgsvis etableret fra efter-
året 1958 og vil blive fortsat i 1959/60, medens
undervisningen i fysisk kemi vil blive påbe-
gyndt i efteråret 1959-

b. Efter en indgående undersøgelse har far-
maceutudvalget opgjort behovet for farmaceu-
tiske kandidater i den kommende 10-årsperiode
til ca. 110 om året, hvilket under hensyn til fra-
faldet i studietiden vil kræve en årlig tilgang
til Danmarks farmaceutiske Højskole på ca.
125 og en årlig antagelse af ca. 160 apoteks-
disciple. Dansk Farmaceutforenings repræsen-
tant i udvalget har ikke kunnet tiltræde denne
behovsopgørelse.

Prognosen bygger på, at bestanden af farma-
ceutisk arbejdskraft siden 1931 er steget i takt
med befolkningstilvæksten med knapt 1 % år-
ligt, hvilken udvikling skønnes at ville fortsæt-
te. Endvidere er erstatningsbehovet på grund af
død og pensionering opgjort til ca. 50 farma-
ceutiske kandidater årligt. Hertil kommer et be-
hov til dækning af den for tiden herskende
mangel på farmaceutiske kandidater ved landets
apoteker, der yderligere vil forøges i I960, hvor
der som nævnt på grund af overgangen fra et
2- til et 3-årigt studium ved Danmarks farma-
ceutiske Højskole ikke vil udgå noget kandidat-
hold fra højskolen. Endelig må den normale til-
gang på ca. 20 apoteksmedhjælpere årligt i et



59

vist omfang erstattes med kandidater, da der,
efter at apotekerloven af 11. juni 1954 og den
nye studieordning er trådt i kraft, ikke vil blive
uddannet flere apoteksmedhjælpere.

Man har i denne forbindelse tillige overvejet,
hvorvidt den med hjemmel i apotekerlovens
§ 14 ved indenrigsministeriets bekendtgørelse
af 5. september 1958 og sundhedsstyrelsens cir-
kulære af 8. oktober 1958 indførte apoteksas-
sistentgruppe vil betyde en reduktion af be-
hovet for det farmaceutiske personale. Selv om
dette utvivlsomt vil blive tilfældet, vil uddan-
nelsen af det fornødne antal apoteksassistenter
og deres indpasning i apotekernes arbejdsgang
imidlertid tage så lang tid, at de næppe vil
kunne nå at øve nogen afgørende indflydelse
på behovet for farmaceuter i den kommende
10-års periode.

Da der ved opgørelsen af behovet endvidere
må tages et vist hensyn til det med den for-
øgede uddannelse følgende behov for mere far-
maceutisk uddannet lærerpersonale, og da det
tillige vil være ønskeligt at tilvejebringe en vis
mindre arbejdsreserve, der kan hindre, at en
fremtidig udvidelse af anvendelse af farmaceu-
ter i medicinalindustrien eller i andre industri-
og erhvervsgrene straks skal fremkalde en ny
mangel på farmaceutiske kandidater, kan det
årlige kandidatbehov, som ovenfor anført, med
en rimelig margin anslås til ca. 110 mod ca. 80
i de forløbne år.

Ved fastsættelsen af dette behov er der ikke
taget hensyn til den rationaliseringsproces, der
er i gang på apotekerne, idet rationaliserings-
besparelserne formentlig vil opvejes af en ned-
sættelse af arbejdstiden.

Der er heller ikke taget hensyn til behovet
for farmaceutisk arbejdskraft uden for apoteks-
væsenet, navnlig indenfor medicinalindustrien,
der i de sidste 10 år er steget stærkere end in-
denfor apoteksvæsenet. Imidlertid er beskæf-
tigelsesmulighederne inden for medicinalindu-
strien under den nye apotekerlov endnu van-
skelige at overse, hvortil kommer, at opret-
telsen af nye kemisk-tekniske studieretninger
kan gøre farmaceuternes ansættelsesmuligheder
ringere. Det er derfor ikke muligt at bedømme,
hvorvidt industriens behov vil kræve en yder-
ligere forøgelse af uddannelsens omfang.

Efter behandling af udvalgets forslag har
kommissionen tiltrådt den af flertallet afgivne
indstilling og har overfor indenrigsministeriet
anbefalet, at der i 1959 antages 160 disciple,
og samtidig overfor undervisningsministeriet

anbefalet, at Danmarks farmaceutiske Højskoles
kapacitet udvides til optagelse af 125 studeren-
de årligt (bilag 35).

Kommissionen har dog samtidig udtalt, at
den finder det uheldigt, at tilgangen til det far-
maceutiske studium begrænses gennem limite-
ring af det antal disciple, der kan antages, lige-
som den finder, at der ved projekteringen af
højskolens udvidelse må regnes med, at en til-
gang på 125 studerende årligt bør være mini-
mum for den kapacitet, som højskolen skal
have.

c. Som det fremgår af det tidligere anførte,
er det ikke på nærværende tidspunkt muligt at
komme frem til en nogenlunde sikker bedøm-
melse af behovet for farmaceutiske kandidater
i industrien.

Udvalget finder iøvrigt, at hovedlinjen i
den uddannelse, der gives på Danmarks far-
maceutiske Højskole, imødekommer de krav,
som industrien og specielt medicinal- og næ-
ringsmiddelindustrien stiller til de farmaceutiske
kandidater.

Udvalget finder ikke, at studiets varighed
og indhold bør ændres, da undervisningens
emner udgør et afstemt harmonisk hele, der for-
uden om farmaci er koncentreret om kemi og
biologiske fag som plantefysiologi, menneske-
fysiologi og bakteriologi.

Det er dog muligt, at undervisningen i en-
zymkemi burde udvides noget (med ca. 10—20
timer), idet dette område må forudses at kom-
me til at indtage en stadig mere central plads
i lægemiddel- og levnedsmiddelindustrien.

Den viden og kunnen, som den farmaceu-
tiske kandidat erhverver gennem den 2-årige
discipeltid og det 3-årige højskolestudium, vil
efter udvalgets formening stadig være værdi-
fuld inden for lægemiddelindustrien og lev-
nedsmiddelindustrien, særlig når man tager
muligheder for kandidaternes deltagelse i de
foran nævnte fortsættelseskurser i betragtning,
jfr. bilag 34.

Kommissionen finder herefter ikke grund til
at foreslå indført særlige ændringer i den far-
maceutiske studieplan med henblik på indu-
striens behov for farmaceutisk uddannet ar-
bejdskraft.

F. Universitetsuddannede matematikere og fysikere.

1. Der findes ialt ca. 500 universitetsud-
dannede matematikere og fysikere. Hovedpar-
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ten er beskæftiget ved undervisning og forsk-
ning, jfr. nedenstående oversigt:

Bestanden af universitetsuddannede matemati-
kere og fysikere.

Lærere ved højere skoler ca. 270
Videnskabelige læreanstalter og disses insti-

tutter » 155
Geodætisk institut, Meteorologisk institut » 45
Forsikringsinstitutter o. 1. » 15
Forsvaret » 5
I andre virksomheder » 10

Tilsammen ca. 500

Grundlaget for opgørelsen er oplysninger i
den af Danmarks matematik •undervisningskom-
mission i december 1955 foretagne prognose for
behovet af universitetsuddannede matematikere
og fysikere suppleret rned oplysninger fra Magi-
sterstaten 1951, med senere tillæg. Der er i de
senere år formentlig ikke sket større ændringer
i den totale bestand eller i erhvervsfordelingen,
da tilgangen blot har kunnet da;kke den nor-
male afgang. — Det bemærkes, at kemikere ikke
er medtaget i oversigten; de er i noget større
udstrækning beskæftiget i industrien og i min-
dre udstrækning i skolen; men i øvrigt gør der
sig for disse samme forhold gældende som for
matematikere og fysikere.

2. Uddannelsen finder sted ved de matema-
tisk-fysiske faggrupper under de matematisk-
naturvidenskabelige fakulteter ved universiteter-
ne i København og Århus og omfatter fagene
matematik, fysik, kemi og astronomi. Studierne
kan efter den nu gældende studieordning afslut-
tes enten med skoleembedseksamen (cand.
mag.) eller med en magisterkonferens (mag.
scient.), hvortil studiet har en noget mere spe-
cialiseret og videnskabelig karakter. Begge disse
eksaminer giver adgang både til ansættelse som
lærer ved gymnasieskolerne og til beskæftigelse
ved videnskabeligt arbejde.

Magisterkonferens kan foruden i skoleem-
bedseksamensfagene aflægges i geodæsi, forsik-
ringsmatematik og meteorologi.

Principielt giver alle studentereksamensret-
ninger adgang til studierne under den matema-
tisk-fysiske faggruppe, men studierne forudsæt-
ter kendskab til det stof, der gennemgås inden
for gymnasiets matematisk-naturvidenskabelige
retning.

Efter den nugældende studieordning består
studiet af 2 hovedafdelinger: forstudiet og fag-
studiet. I forstudiet indgår 2 prøver: forprøven,

der er normeret til 2 års varighed, men hvor-
til i almindelighed anvendes 21/2-3 år, og en
mindre prøve, lærerprøven, der er normeret til
1 års varighed, idet fagstudiet dog påbegyndes
samtidig med studiet til denne prøve. (Lærer-
prøven er en traditionel betegnelse, som nu -
i modsætning til tidligere - ikke længere har
noget udpræget sigte mod fremtidig pædago-
gisk virksomhed).

Lærerprøvestudiet og fagprøvestudiet er nor-
meret til 2 år, men i almindelighed anvendes
henved 3 år hertil, idet dog lærerprøven i de
allerfleste tilfælde aflægges året efter forprø-
ven. Den gennemsnitlige samlede studietid an-
drager henved 6 år.

Forstudiet omfatter fagene fysik, matematik,
kemi og astronomi, hvori der gives et grundlag
for videregående studier. Da fysik og astronomi
kræver betydelige matematiske forudsætninger,
lægges hovedvægten det første år på matematik
samt på kemi, der kræver forholdsvis få mate-
matiske kundskaber. Derefter reduceres timetal-
let i matematik og øges i fysik; over astronomi
forelæses først fra det 3. semester.

Efter bestået forprøve vælges et af de fire
fag som hovedfag til den afsluttende fagprøve,
- dog kan de 4 fag kombineres enten med
musik eller gymnastik (det sidste imidlertid
kun i København), der i så fald tra:der i
stedet for fagprøvefaget. Fagprøven omfatter
kun et fag eller fagområde, som studeres særligt
indgående, og i hvilket et speciale opgives.

Efter forprøve bestået med første karakter
eller efter en særlig prøve kan lærer- og fag-
prøvestudiet erstattes af et mere specielt studi-
um, der fører frem til magisterkonferens.

3. Indtil 1955 har tilgangen af studerende
til det matematisk-fysiske studium været ret
konstant og gennemsnitlig andraget 30-40 år-
ligt. I 1956 indtrådte der imidlertid en brat stig-
ning, og tilgangen har i årene 1956-58 gennem-
snitlig ligget på omkring 3 gange den hidtidige
tilgang.

Tilgangen af kandidater — herunder magistre
- har bortset fra tilfældige variationer ligget
ret konstant med et gennemsnit af ca. 15 årligt.
Kandidatproduktionen har således været langt
mindre end tilgangen af studerende.

Der er nemlig et meget betydeligt frafald ved
det matematisk-fysiske studium ved universite-
terne, særlig i studiets første år.

Af de 347 studerende, der i 1941 og 1942 og
fra 1945 til 1952 påbegyndte studiet, har 191
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eller 55 pet. aldrig indmeldt sig til forprøven,
medens 34 af de 156, der indstillede sig til den-
ne eksamen, ikke bestod. Det totale frafald var
således 65 pct. Ser man imidlertid alene på de
studerende, der har indstillet sig til forprøven,
bliver frafaldsprocenten 22; og efter bestået for-
prøve gennemfører praktisk taget alle studiet.

Frafaldet før forprøven af studerende med
mindst mg til studentereksamen er blot 40 %
og det totale frafald 45 % - regner man kun
med de studerende, der har indstillet sig til
forprøven, bliver frafaldsprocenten 7. - Der er
dog alligevel blandt denne gruppe af studeren-
de et ganske betydeligt frafald. Frafaldsprocen-
ten er over dobbelt så stor som blandt stude-
rende på Danmarks tekniske Højskole. Det skal
dog i denne forbindelse bemærkes, at de an-
førte frafaldsprocenter ikke direkte kan sam-
menlignes med frafaldsprocenterne ved studier
med adgangsbegrænsning. Såvel tilgangen som
frafaldet ved de matematiske-fysiske studier
påvirkes i øvrigt ret stærkt af hvilken adgangs-
grænse, der i de enkelte år gælder for optagelse
på Danmarks tekniske Højskole.

Regner man fremover med, at det hidtidige
store frafald under studierne fortsat vil gøre sig
gældende, vil den samlede kandidatproduktion
frem til 1965 andrage ca. 200 (fra 1959-62:
ca. 50 og fra 1962-65 ca. 150 som følge af
den store stigning af immatrikulerede fra og
med 1956).

4. Tilgangen vil dog langt fra kunne dække
det stigende behov. Så at sige overalt i kultur-
landene har der i de senere år været et stærkt
stigende behov for højere uddannede matema-
tikere og fysikere som følge af den rivende tek-
niske og videnskabelige udvikling. For Dan-
marks vedkommende har matematik-undervis-
ningskommissionen i december 1955 foretaget
en prognose af behovet i en 10-års periode fra
1956 til 1965. Man er herved kommet frem
til, at behovet for matematikere og fysikere til
de højere læreanstalter, atomenergiens udnyt-
telse og andre områder udenfor gymnasieskolen
vil andrage ca. 360.

Skønnet er selvsagt behæftet med en betyde-
lig usikkerhed, men bygger på en ret forsigtig
vurdering af behovet. I særdeleshed er den
ekspansion i industriens anvendelse af matema-
tikere og fysikere, som allerede gør sig gæl-
dende i udlandet, og som antagelig også vil
slå igennem her i landet, kun i beskedent om-
fang taget i betragtning.

For så vidt angår gymnasieskolens behov har
det under undervisningsministeriet nedsatte ud-
valg vedrørende den matematisk-naturvidenska-
belige uddannelse m. v. opgjort, at behovet for
tilgang af gymnasielærere i matematik og fysik
vil andrage godt 130 frem til 1964/65 væsent-
lig som følge af den stærkt stigende tilstrøm-
ning til gymnasieskolen, som i dag med stor
sikkerhed kan forudses. Prognosen forudsætter,
at der ikke sker nogen reduktion af det betyde-
lige antal overtimer, som gymnasielærerne i
dag har påtaget sig. Regner man alene med det
pligtige timetal, vil tilgangsbehovet andrage
ca. 225.

løvrigt bygger beregningen på en række for-
enklede forudsætninger, som kun delvis kan
forventes at ville slå til.

Ved omregning af de forventede elevtal til
klassetal har man således regnet med, at klas-
serne landet over kan fyldes i samme grad,
som det sker nu. Rent bortset fra, at en sådan
fyldning fra et pædagogisk synspunkt set er
mindre heldig, kan man tvivle på, om det ved
nyoprettede gymnasier vil være muligt at samle
tilstrækkelige mange elever hertil i de første år.
Der er heller ikke taget hensyn til, at der ved
nye gymnasier også oprettes realklasser, der vil
beslaglægge matematik- og fysiklærere.

Ved omregning af klassetal til lærertal har
man ved opgørelse af minimumsbehovet yder-
ligere forudsat, at lærernes gennemsnitlige time-
tal kan holdes på samme niveau som nu. I be-
tragtning af den omlægning, der vil finde sted
af gymnasieskolerne, dels som følge af bort-
faldet af de to laveste klassetrin, dels som følge
af den nødvendige oprettelse af flere gymnasie-
klasser, indebærer ovennævnte forudsætning en
omgruppering af lærerne skolerne imellem,
som næppe kan anses for realisabel. Når time-
tallet ved skolen går ned, kan skolen ikke altid
afgive en »hel lærer«; i sådanne tilfælde bliver
det gennemsnitlige timetal for denne skoles læ-
rere lavere end før.

Der er endelig ikke taget hensyn til den af
kommissionen foreslåede indførelse af matema-
tik- og fysikundervisning i de sproglige lin-
jer, hvortil der i 1964/65 formentlig ville kræ-
ves en stab på et halvt hundrede lærere.

Tager man hensyn til det sidst nævnte for-
hold, vil væksten i gymnasieskolens totalbehov
andrage ca. 275 med normalt timetal, ellers ca.
175 med bevarelse af det nuværende antal over-
timer.

Da man på grund af den ringe kandidattil-
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gang i de senere år ikke kan regne med, at det
af matematikkommissionen for en 10-års perio-
de opgjorte behov uden for gymnasieskolen er
blevet reduceret gennem en forøget nytilgang,
kan man anslå, at behovet for universitetsud-
dannede matematikere og fysikere i de kom-
mende 5-6 år vil stige med over 600. Med be-
varelse af gymnasielærernes nuværende over-
timetal vil stigningen dog blive ca. 100 mindre.

Den samlede kandidatproduktion, der som
foran nævnt i de næste 5-6 år skønnes at blive
ca. 200, vil således langt fra kunne dække det
under nøgterne forudsætninger anslåede behov,
og man må regne med, at manglen på matema-
tikere og fysikere i løbet af forholdsvis få år
vil andrage 3-400.

5. Regner man med, at der i løbet af få år
akkumuleres en mangel på ca. 400 kandidater,
vil det med en tilgang af studerende af samme
størrelsesorden som i de senste år og med en
uforandret frafaldsprocent vare over 25 år, før
manglen overvindes under forudsætning af, at
der efter 1965 ikke vil være behov for en yder-
ligere tilvækst i den samlede bestand af ma-
tematikere og fysikere. Denne forudsætning er
imidlertid næppe særlig realistisk. Ganske vist
vil elevtallet i gymnasieskolen efter de fore-
liggende beregninger, jfr. side 26, kulminere i
1965. Men det er meget vel muligt, at andelen
af de unge, der ønsker at tage studentereksa-
men, vil stige mere end forudsat, ligesom det
også af hensyn til en dækning af samfundets
behov for en stærkere vækst i den tekniske og
naturvidenskabelige arbejdsstyrke kan blive nød-
vendigt yderligere at stimulere tilgangen til
gymnasieskolen. Den tekniske og naturviden-
skabelige udvikling vil tillige kunne medføre,
at behovet for matematikere og fysikere i er-
hvervslivet vil forøges stærkt i de kommende
årtier.

På længere sigt vil en overvindelse af mang-
len på universitetsuddannecie matematikere og
fysikere derfor kun være mulig ved en yder-
ligere tilvækst i tilgangen til det matematisk-
fysiske studium ved universiteterne og en ned-
bringelse af det store frafald under studierne.

a. En forøgelse af tilgangen til studiet forud-
sætter en udbygning af de pågældende faggrup-
per. Det med teknikerkommissionen samarbej-
dende under undervisningsministeriet nedsatte
udvalg vedrørende den matematisk- naturviden-
skabelige uddannelse, har i denne forbindelse

anbefalet, at der stilles de fornødne bevillinger
til rådighed til en udbygning af den matema-
tisk-fysiske faggruppe ved Århus Universitet
med henblik på undervisningens videreførelse
ud over forprøveordningen, således at der i
overensstemmelse med universitetets forslag
stilles bevillinger til rådighed til opførelse af
institutbygninger for fagene matematik, fysik
og kemi, til driften af institutterne og til an-
skaffelse af videnskabeligt udstyr og inventar,
samt at de fornødne videnskabelige og ikke-
videnskabelige stillinger oprettes.

Udvalget har endvidere anbefalet, at der i
overensstemmele med et af Københavns Uni-
versitets professorer i matematik, fysik og kemi
fremsat forslag stilles bevillinger til rådighed
til opførelse af en ny institutbygning for disse
fag ved Københavns Universitet (H. C. Ørsted
Instituttet).

Der er herefter i finansåret 1957/58, 1958/
59 og 1959/60 stillet bevillinger til rådighed til
opførelse af de nævnte institutbygninger ved
Århus Universitet samt forøgede bevillinger til
driften af institutterne, ligesom der er oprettet
en række videnskabelige og ikke-videnskabelige
stillinger inden for fagene matematik, fysik,
kemi og astronomi. Der er endvidere i efter-
året 1958 stillet en bevilling til rådighed til
påbegyndelse af H. C. Ørsted Instituttets op-
førelse.

Kommissionen tillægger det den største be-
tydning, at dette byggeri hurtigst muligt gen-
nemføres i det anbefalede omfang, og at der
samtidig med byggeplanernes gennemførelse
sikres bevillinger til den fornødne udvidelse af
faggruppernes personale.

b. For så vidt angår en mere hensigtsmæs-
sig og rationel tilrettelæggelse af studierne er
det overfor kommissionen oplyst, at det mate-
matisk-naturvidenskabelige fakultet ved Køben-
havns Universitet og det naturvidenskabelige
fakultet ved Århus Universitet i fællesskab har
udarbejdet nye studieplaner for det matematisk-
fysiske studium.

Det er karakteristisk for de af fakulteterne
foreslåede nye studieplaner, at de lige fra uni-
versitetsstudiets begyndelse tillader et mere spe-
cialiseret studium end hidtil, idet der gives mu-
ligheder for valg mellem 4 linjer: Matematik-
linjen, matematik-fysik-linjen, fysik-kemi-linjen
og kemi-linjen. Studierne tænkes tilrettelagt så-
ledes, at uddannelserne sigter såvel mod gym-
nasielærergerningen som mod forskningen og
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Uddannelser, hvortil der kræves studentereksamen eller polyteknisk adgangseksamen.

Krav til skolemæssige forkundskaber:
1. Studentereksamen.
2. Matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen eller polyteknisk adgangseksamen.
3. Overgang fra anden uddannelse.

Diagrammet for cand. scient.- og mag. scient.-studierne svarer til den af fakulteterne foreslåede nye studieplan.
Et kvadrat angiver et års varighed. Skravering angiver den i uddannelserne indgående praksis.
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anvendelserne af denne, idet dog matematik-
linjen og kemi-linjen kun afgiver muligheder
for gymnasieundervisning i henholdsvis mate-
matik og kemi. Kandidater fra kemi-linjen kan
derfor ikke forventes at opnå fuld beskæftigel-
se i gymnasieskolen, da der i almindelighed
ikke vil være timer nok til dem, med mindre
der er tale om meget store skoler.

Under hensyn til uddannelsens brede sigte
har fakulteterne foreslået navnet skoleembeds-
eksamen erstattet med naturvidenskabelige em-
bedseksamen og titlen cand. mag. med cand.
scient.

Studiet tænkes efter fakulteternes forslag delt
i et l.-dels studium, der er planlagt således, at
det for den normale student skulle kunne gen-
nemføres på 3 år, og et 2.-dels studium (hoved-
studium), der skulle kunne gennemføres på
1-2 år, alt efter hvilke fag studenterne vælger.
Studenterne skal have mulighed for at indstille
sig til prøver i de i årets løb gennemgåede kur-
ser i modsætning til, hvad tilfældet er efter den
gældende ordning, hvorefter der til forprøven
inden for en enkelt eksamenstermin bliver eksa-
mineret i samtlige fag. På matematik-linjen og
matematik-fysik-linjen vil det være muligt at
påbegynde studiet til 2. del i det 3- studieår.

Det vil være en forudsætning for gennemfø-
relsen af den nye studieplan, at der ydes de stu-
derende større undervisningshjælp end nu. Fa-
kulteterne ønsker derfor oprettet et antal så-
kaldte instruktorstillinger, som tænkes besat
med unge kandidater, der herigennem tillige
får mulighed for fortsat uddannelse gennem et
kortere tidsrum. Disse instruktorer skal først og
fremmest være behjælpelige med det store an-
tal praktiske og teoretiske øvelser, der er forud-
sat i studieplanerne med det mål for øje at
hjælpe de studerende til en større forståelse af
det i forelæsningerne gennemgåede stof og øve
dem i anvendelserne heraf. Der er iøvrigt alle-
rede nu inden gennemførelsen af den nye stu-
dieordning som et led i bestræbelserne på at
mindske frafaldsprocenten oprettet enkelte så-
danne stillinger.

Den foreslåede nye eksamensordning, ifølge
hvilken der tænkes aflagt prøver i de forskel-
lige kurser, og den detaljerede studieplan i de
første studieår med den hertil knyttede forøgede
undervisningshjælp, skulle afgive gode mulig-
heder for en rationalisering af studierne med
dertil hørende begrænsning af studietiden, lige-
som det må antages, at en gennemførelse af de
nye studieplaner vil kunne bevirke nogen ned-

gang i den store frafaldsprocent ved disse stu-
dier. I hvert fald vil der gennem de i slutnin-
gen af det første år aflagte prøver blive givet
de studerende mulighed for tidligt at vurdere
deres evner for disse studier.

c. En forøgelse af legat- og lånemuligheder-
ne for studerende inden for det matematisk-
fysiske fagområde vil utvivlsomt yderligere bi-
drage både til en forkortelse af studietiden og
til en stigende tilgang til studiet.

Et af teknikerkommissionen tiltrådt forslag
om en midlertidig særlig stipendieordning for
de matematisk-fysiske studerende, omfattende
alle studieegnede og trængende fra det første
undervisningsår, er tidligere blevet fremsat af
udvalget vedrørende den matematisk-naturviden-
skabelig uddannelse. Forslaget stødte imidlertid
på modstand hos universiteterne og studenter-
rådene, idet man fandt en forskelsbehandling
mellem de studerende uheldig. Under hensyn
til den alvorlige mangelsituation som foreligger
på dette område skal kommissionen påny hen-
stille, at en forbedring af låne- og sti pendie-
mulighederne for de matematisk-fysisk stude-
rende hurtigt søges gennemført.

Med hensyn til de særlige foranstaltninger,
der er påkrævede for at overvinde eller at for-
mindske manglen på gymnasie- og seminarie-
lærere i de matematiske og naturvidenskabelige
fag, henvises til det følgende afsnit.

Til belysning af de højere tekniske og natur-
videnskabelige uddannelsers struktur har man
på side 63 anført en skematisk oversigt.

G. Tilgangen og uddannelsen af lærere.

1. Der har gennem adskillige år indenfor de
allerfleste undervisningsinstitutioner været man-
gel på kvalificerede lærere til undervisning i
de matematiske og naturvidenskabelige fag.

Tilgangen af lærere har ikke kunnet holde
trit med det stærkt stigende behov, som dels
skyldes de store fødselsårgange - der snart har
passeret folkeskolen, og som i de kommende år
i stigende grad vil mærkes indenfor den højere
undervisning og den erhvervsmæssige uddan-
nelse — og dels de unges stigende tilbøjelighed
til at fortsætte længere i skolen og at søge en
erhvervsmæssig eller videregående uddannelse.
Den tekniske og naturvidenskabelige udvikling
kræver desuden en mere omfattende og syste-
matisk uddannelse i matematik og fysik både i
skolen og som led i mange erhvervsuddannel-
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ser, hvilket medvirker til, at en stigende del af
den erhvervsmæssige uddannelse kommer til at
foregå under mere skolemæssige former, hvor-
ved behovet for lærere yderligere forøges.

Mangel på egnede lærere i tekniske, matema-
tiske og naturvidenskabelige fag vil i aller-
højeste grad hæmme den forøgelse af den tek-
niske og naturvidenskabelige arbejdsstyrke, som
efter kommissionens opfattelse er en afgørende
betingelse for erhvervenes ekspansion og den
fortsatte stigning i landets velstand.

Kommissionen er klar over, at nødhjælps-
foranstaltninger til overvindelse af den akutte
lærermangel kan få visse uheldige virkninger
gennem en devaluering af uddannelsernes stan-
dard.

Det er derfor kommissionens opfattelse, at
man sideløbende med nødhjælpsforanstaltnin-
ger - som inden for forskellige uddannelsesom-
råder er uundgåelige — må sigte på en varig for-
øgelse af den normale læreruddannelse i de ma-
tematiske og naturvidenskabelige fag, men at
dette under hensyn til fagstoffets og undervis-
ningsmetodernes hastige udvikling på ingen
måde udelukker, at man fordomsfrit søger nye
veje og metoder i læreruddannelserne. Det står
ligeledes klart for kommissionen, at en rigelig
tilgang af kvalificerede lærerkræfter forudsæt-
ter, at lærergerningen er så tiltrækkende og til-
fredsstillende, at der melder sig et tilstrækkeligt
antal egnede til de forskellige former for lærer-
uddannelser.

2. Den udvidelse af folkeskolens undervis-
ning i matematik og naturfag, som er uom-
gængelig nødvendig, hvis hovedskolens elever
skal kunne opnå de nødvendige forkundskaber
til de tekniske uddannelser, stiller utvivlsomt
ganske særlige krav til folkeskolens leerere.
Disse krav kan næppe i fuld udstrækning op-
fyldes på indeværende tidspunkt på grund af
de vanskeligheder, der hidtil har hæmmet ud-
dannelsen i de matematisk-naturvidenskabelige
fag på seminarierne.

Seminariernes læreruddannelse sigter mod en
uddannelse i alle folkeskolens almindelige fag.
Der er indtil ændringen af seminarieloven af
1954 ikke blevet meddelt nogen uddannelse
med særlig henblik på undervisningen i sprog,
matematik og naturfag i mellem- og realskolen,
hvilke fag i stigende grad også vil indgå i un-
dervisningen i hovedskolens ældste klasser.

Når dette ikke i højere grad har vanskelig-
gjort undervisningen, skyldes det alene, at læ-
rerne 1 vid udstrækning har ladet sig videre-
uddanne på Danmarks Lærerhøjskole, faglærer-
kurser og andre kurser.

Ved den i 1954 gennemførte omlægning af
læreruddannelsen blev der ganske vist indført
en linjeuddannelse bl. a. i sprog, matematik og
fysik, ligesom man har oprettet en tofagslinje
i matematik og fysik. Linjeuddannelsen tilsigter
at give en dyberegående undervisning med sær-
ligt sigte på folkeskolens højere klasser, her-
under eksamensafdelingerne, men linjeuddan-
nelsen er ikke ført til bunds.

Linjeuddannelsen kan ved den 4-årige semi-
narieuddannelse således tidligst påbegyndes i
2. klasse, hvor der ligesom i 3. og 4. klasse blot
gives 6 timers ugentlig undervisning i valgfri
linjefag. — Ved den 3-årige seminarieuddannel-
se for studenter gives i reglen heller ikke linje-
fagsundervisning i det første studieår, men 6
timer ugentlig i 2. og 3. skoleår.

Tilgangen til linjeuddannelse i matematik,
fysik og matematik-fysik i årene 1956 til 1958,
og dimittendtallet i 1958 og 1959 fremgår af
nedenstående oversigt.

Udviklingen har således vist, at selv om til-
gangen til den matematisk-naturvidenskabelige
linje taget under ét formentlig er nogenlunde
tilfredsstillende, omend næppe tilstrækkelig, er
fordelingen mellem matematik og fysik præget
af nogen skævhed, da de fleste elever vælger
matematikken på fysikkens bekostning.

Dette skyldes den alvorlige mangel på kvali-
ficerede seminarielærere og de utilstrækkelige
laboratoriemæssige forhold. Udvalget vedrø-

Tilgangen til linjeuddannelse. Antallet af dimittender
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rende den matematisk-naturvidenskabelige ud-
dannelse m. v. har derfor overfor undervisnings-
ministeriet fremhævet nødvendigheden af, at
disse mangler snarest afhjælpes. Man har sam-
tidig indstillet til ministeriet, at matematik-
undervisningen i seminarieundervisningens før-
ste klasser, som blev indstillet ved omlægnin-
gen af seminarieundervisningen i 1954, gen-
indføres, efter at nødvendige erfaringer er
indhentet gennem en forsøgsundervisning.

Kommissionen kan tiltræde udvalgets ind-
stillinger, men skal samtidig rejse spørgsmålet
om, hvorvidt den omlægning af seminarieud-
dannelsen, der fandt sted i 1954, og som var
en ajourføring med folkeskoleloven af 1937,
vil være tilstrækkelig til at dække det forøgede
behov for en udvidelse af den matematiske og
naturvidenskabelige undervisning i skolen, som
bl. a. er en følge af de ændringer af skole-
strukturen, der nu finder sted. Der vil også
melde sig et stærkt stigende behov for kvalifi-
cerede lærere inden for disse fag til at forestå
visse dele af den teoretiske undervisning i den
erhvervsmæssige uddannelse m. v. Dette ville i
højere grad end tilfældet er for øjeblikket kun-
ne dækkes gennem anvendelse af seminarieud-
dannede lærere, såfremt der på seminarierne
blev meddelt en mere intensiv undervisning i
matematik og naturfag.

Man skal her pege på, at selv om der i 1954
blev skabt mulighed for en linjeundervis-
ning på seminarier, opretholdtes kravet om, at
alle seminarieelever skal uddannes i alle de al-
mindelige fag i folkeskolen, hvorved undervis-
ningen i linjefagene selvfølgelig har et for-
holdsvis begrænset omfang.

Kravet til denne alsidige uddannelse har
næppe samme vægt som tidligere. De små
landsbyskoler, hvor det var nødvendigt, at hver
lærer kunne undervise i hele fagkredsen, for-
svinder de fleste steder som en konsekvens af
den nye skolelov, der ikke kan gennemføres
uden en omfattende centralisering. Hertil kom-
mer, at medens seminarierne tidligere fik deres
tilgang fra folkeskolen, kommer de fleste se-
minarieelever i dag med studentereksamen eller
realeksamen, hvorved behovet for en omfatten-
de almenuddannelse på seminarierne er faldet
væk, særlig når man tager i betragtning, at ele-
verne uden forudgående eksaminer får en al-
menuddannelse i de til seminarierne knyttede
præparandklasser.

Det ligger udenfor kommissionens område
at stille forslag om en almindelig omlægning

af seminariernes læreruddannelse, men kom-
missionen skal under hensyn til det stærkt sti-
gende behov for kvalificerede lærere i sprog,
matematik og naturfag i og udenfor skolen hen-
stille til undervisningsministeriet forsøgsvis at
iværksætte en læreruddannelse med en dybere-
gående linjedeling. Det vil formentlig herved
blive muligt i løbet af forholdsvis få år at sikre
en stor tilgang af lærere, der fuldt ud vil kun-
ne imødekomme de krav, der må stilles til un-
dervisningen i sprog, matematik og naturfag,
og som samtidig vil kunne medvirke til at af-
hjælpe manglen på kvalificerede lærere til un-
dervisning i disse fag inden for den erhvervs-
mæssige uddannelse m. v.

Under hensyn til den nuværende udvikling i
de matematiske og naturvidenskabelige fag vil
det endvidere, såvel hvad angår de allerede vir-
kende folkeskolelærere som de kommende år-
gange fra seminarierne, være uomgængeligt
nødvendigt, at folkeskolens lærere til stadighed
holdes ajour med undervisningsfagenes og un-
dervisningsmetodernes udvikling.

I denne sammenhæng er det rimeligt at hen-
lede opmærksomheden på de muligheder, som
skulle være skabt gennem oprettelsen af profes-
soraterne i matematik, fysik og kemi ved lærer-
højskolen. Det må tilstræbes, at disse professo-
rer straks fra begyndelsen af deres virke får
en central stilling ved planlægningen ikke alene
af folkeskolelærernes videreuddannelse, men
også af seminarieundervisningen i de matema-
tisk-naturvidenskabelige fag.

Det må endvidere anses for overordentlig be-
tydningsfuldt, at der skaffes tilstrækkelig gode
praktiske arbejdsmuligheder for de pågældende
professorer, og i forbindelse hermed må der
som foreslået af udvalget vedrørende den mate-
matisk-naturvidenskabelige uddannelse m. v.
oprettes visse faste lærerstillinger, ligesom der
må drages omsorg for, at professorerne sikres
den fornødne kontor- og laboratoriemedhjælp.
Kommissionen skal endvidere i denne forbin-
delse anbefale, at planerne om oprettelse af et
særligt matematisk-fysisk-kemisk institut til
brug for uddannelse ved Danmarks Lærerhøj-
skole hurtigst muligt gennemføres.

Man skal tillige pege på nødvendigheden af,
at Danmarks Lærerhøjskoles kursusvirksomhed
indenfor de matematiske og naturvidenskabelige
fag forøges i betydeligt omfang - såvel kortere
kursus (3 måneder) som årskursus - uanset de
store vanskeligheder med hensyn til at skaffe
det tilstrækkelige antal kvalificerede undervise-
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re og foredragsholdere. Denne kursusvirksom-
hed er imidlertid så påkrævet for hele den tek-
niske udvikling på langt sigt, at man skal anbe-
fale, at Danmarks Lærerhøjskole får økono-
miske muligheder for gennem en rimelig hono-
rering at knytte de fornødne lærerkræfter til
disse kurser.

Man er tillige klar over, at for så vidt som
det gælder kursus afholdt i direkte tilknytning
til Danmarks Lærerhøjskole i København, er
det nødvendigt, at der gives lærerne økonomisk
mulighed for at kunne deltage i denne videre-
uddannelse, bl. a. gennem et større antal vikar-
hjælpslegater på finansloven.

3. Som det fremgår af det side 62 anførte,
vil der i de kommende år blive et udækket be-
hov på ca. 3-400 universitetsuddannede mate-
matikere og fysikere.

Gymnasieskolens behov for tilgang af mate-
matik- og fysiklærere vil alene til 1964/65 an-
drage ca. 275 under forudsætning af, at gymna-
sielærernes timetal begrænses til det pligtige
omfang, og at undervisningen i matematik og
fysik genindføres i de sproglige linjer. Ser man
successivt bort fra disse to forhold, vil tilvæksten
i gymnasiernes behov for matematik- og fysiklæ-
rere begrænses til henholdsvis ca. 175 og 130.

Mangelsituationen vil formentlig i særlig
grad ramme gymnasieskolen. Medens kandidat-
produktionen siden 1935 har ligget ret konstant,
har antallet af kandidater, der er tilgået gymna-
sieskolen efter 1946, ligget væsentligt lavere
end i den forudgående 10-års periode. Sker der
ingen ændring i dette forhold, vil den samlede
tilgang til gymnasieskolen indtil 1965 blot an-
drage ca. 50 kandidater.

Foranstaltningerne til en forøgelse af den
samlede tilgang af universitetsuddannede mate-
matikere og fysikere gennem en udbygning af
de pågældende faggrupper samt ved en ratio-
nalisering af studiet og forøget økonomisk
hjælp til de studerende med henblik på for-
kortelse af studietiden og formindskelse af fra-
faldet, må derfor suppleres med foranstaltnin-
ger, der kan gøre gymnasielærergerningen mere
tillokkende for de færdiguddannede kandidater,
og som også i almindelighed må antages at for-
øge den totale tilgang til studierne.

Det kan i denne forbindelse nævnes, at den
fra 1. april 1958 gennemførte nye lønningslov
for statstjenestemænd bragte specielt gymnasie-
lærere en overordentlig betydningsfuld land-
vinding gennem oprettelsen af et større antal

5*

nye lektorater i 26. lønningsklasse. Der er her-
ved gjort et forsøg på at afhjælpe den man-
gel på avancementsstillinger, som har virket
hæmmende for tilgangen. Da det i denne sam-
menhæng har en afgørende betydning, at disse
stillinger besættes udelukkende ud fra kvali-
fikationshensyn, har kommissionen forud for
besættelsen af de nye lektorstillinger tilskrevet
undervisningsministeriet herom, jfr. bilag 36,
og kommissionen skal påny henlede ministeriets
opmærksomhed herpå.

De samtidig foretagne lønreguleringer vil
formentlig også få en tilsvarende gunstig ind-
flydelse på tilgangen, men herudover bør det
tilstræbes, at lærergerningen iøvrigt gøres så til-
trækkende, at dygtige og egnede vil melde sig i
tilstrækkeligt antal.

Det må i denne forbindelse anses for over-
måde vigtigt, at timetallet - når tilgangen gør
det muligt - begrænses, da det er en nødvendig
forudsætning for, at lærerne kan opretholde det
faglige studium, uden hvilket undervisningen
vil savne dybde, og for at de kan følge med i
den rivende udvikling indenfor deres fag. Der
må ligeledes af hensyn til den nødvendige vi-
dereuddannelse sikres lærere med særlige for-
udsætninger ret til med passende mellemrum at
fritages for undervisningspligter for at kunne
gennemføre videnskabelige arbejder.

En høj faglig standard hos lærerne vil ikke
blot være til umiddelbar gavn for undervisnin-
gen i disse fag, men vil også gennem det eksem-
pel, der hermed gives eleverne, kunne virke
stadig stimulerende på tilgangen til lærer- og
forskergerningen.

Man er naturligvis ganske klar over, at iværk-
sættelsen af foranstaltninger, der har til for-
mål at reducere lærernes undervisningspligter,
ikke vil kunne gennemføres i den første tid,
hvor manglen på kvalificerede lærere er så stor.
Det vil dog af hensyn til udviklingen på læn-
gere sigt være nødvendigt straks at skabe sik-
kerhed for, at disse forbedringer vil blive gen-
nemført, når mangelsituationen lettes.

Det er kommissionens opfattelse, at de an-
førte synspunkter og forslag også i det store og
hele gælder for seminarielærerne.

De foreslåede langtidsforanstaltninger til
fremme af tilgangen af universitetsuddannede
matematikere og fysikere i almindelighed og spe-
cielt af lærertilgangen til gymnasieskolen vil
imidlertid på ingen måde kunne løse den akutte
mangelsituation eller hindre, at den i væsentlig
grad skærpes i de kommende år.
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Til imødegåelse af de akutte vanskeligheder
vil det være nødvendigt at: træffe hurtigt vir-
kende nødhjælpsforanstaltninger.

Kommissionen kan i denne henseende til-
træde følgende forslag fremsat af det under un-
dervisningsministeriet nedsatte udvalg ved-
rørende den matematisk-naturvidenskabelige ud-
dannelse m. v.:

a) Overførelsen af akademisk uddannede læ-
rere fra realskoleundervisningen til gym-
nasieundervisningen og erstatning af disse
i realskoleundervisningen med seminarie-
uddannedc lærere.

b) Forsøgsvis og midlertidig gennemførelse af
en ordning, hvorefter lærernes arbejdsbyr-
de med rettelse af skriftlige hjemmeopga-
ver nedskæres væsentligt, idet undervis-
ningen i opgaveregning gives ved gen-
nemgang på skolen af opgaver, som ele-
verne har løst på egen hånd eller i et ri-
meligt samarbejde, men som ikke forlan-
ges rettet af læreren.

c) Fælles undervisning af parallelklasser i
nogle af timerne i forelæsningslignende
form, mens eksamination af elever i al-
mindelighed henlægges til de resterende
timer, i hvilke klasserne undervises hver
for sig.

d) Anvendelse af løst ansatte lærerkræfter, f.
eks. ingeniører, der i en nødsituation i
kraft af deres faglige uddannelse vil kun-
ne påtage sig denne undervisning. I den-
ne sammenhæng kan nævnes kommissio-
nens henvendelse til private og offentlige
virksomheder, herunder forsvaret, om fri-
gørelse af ingeniører og andre teknikere
til undervisning i tekniske og matematisk-
naturvidenskabelige fag, jfr. bilag 35 samt
bilag 42.

e) Anvendelse af interesserede stud. mag.er,
som efter at have gennemgået det 3-årige
førstedelsstudium har opnået sådanne fag-
lige forkundskaber, at det i en vanskelig
situation ikke ville kunne va=re uforsvar-
ligt at lade dem undervise i gymnasiet. For
at undgå, at den devaluerende virkning af
en foranstaltning som denne får perma-
nent karakter, samt af hensyn til de på-
gældende studenter selv, bør der ved en
sådan ordnings iværksættelse fastsættes et
vist - ikke for langt — åremål, efter hvil-

ket studenterne skal vende tilbage til uni-
versitetet for der at afslutte de afbrudte
studier.

Kommissionen mener imidlertid ikke, at de
foreslåede nødforanstaltninger vil være tilstræk-
kelige til at overvinde den betydelige mangel
på matematik- og fysiklærere, der allerede gør
sig gældende, og som vil blive væsentligt skær-
pet i de kommende år.

Kommissionen skal derfor henstille, at der
midlertidigt oprettes specielt tilrettelagte uni-
versitetskurser til uddannelse af kvalificerede
seminarieuddannede lærere og andre med sær-
lige pædagogiske eller faglige forudsætninger
til afhjælpning af den akutte lærermangel in-
den for gymnasieundervisningen i de matema-
tisk-fysiske fag.

Uanset de betænkeligheder, der måtte være
knyttet til de foreslåede nødforanstaltninger,
finder kommissionen det absolut nødvendigt at
gribe til drastiske midler for at løse den akutte
lærermangel, idet det ellers kan føre til en yder-
ligere begrænsning af adgangen til gymnasier-
nes matematisk-naturvidenskabelige linje.

Det skal endelig næ\nes, at kommissionen
har drøftet betimeligheden af ændring af stu-
dieplanen for det matematisk-fysiske studium,
således at der oprettes et kortere universitets-
studium med speciel sigte mod gymnasielærer-
gerningen, hvilket også kunne være af betyd-
ning for overvindelse af den akutte nødsitua-
tion. Fra faglig side har man ikke kunnet ac-
ceptere en sådan løsning og har henvist til den
afkortning af den reelle studietid, som nu er
planlagt. Da der i øvrigt ikke har kunnet til-
vejebringes enighed i kommissionen om dette
spørgsmål, har man undladt at stille forslag
derom.

Den faglige udvikling nødvendiggør en fort-
sat videreuddannelse af akademisk uddannede
gymnasie- og seminarielærere. En særlig bistand
til denne videreuddannelse er stærkt påkrævet,
når disse lærere, som tilfældet er nu, er bebyr-
dede med så store arbejdsforpligtelser, at der
ikke kan afses tilstrækkelig tid til selvstudium.

Der kan her først og fremmest blive tale om
kortvarige kurser, hvor det foreløbigt på grund
af lærermanglen vil være nødvendigt at udnyt-
te skoleferierne, men hvor man længere ud i
fremtiden også må sigte Då kursusformer i sko-
letiden, ligesom for folkeskolelærernes vedkom-
mende.
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Endvidere vil det være ønskeligt at yde en
direkte hjælp til selvstudium gennem udgivelse
af faglige monografier, udsendelse af forelæs-
ningsoptegnelser og andre skriftlige hjælpe-
midler.

Et særligt træk i denne form for uddannelse
er de muligheder, der består for at udnytte det
internationale samarbejde, specielt det skandi-
naviske, og kommissionen ønsker at henlede
opmærksomheden på det fortjenstfulde arbejde,
der i så henseende er iværksat af den europæiske
samarbejdsorganisation (OEEC).

4. Den stærke udvidelse af den tekniske un-
dervisning, som har fundet sted i de senere år,
og som yderligere vil blive væsentlig forøget,
når de af kommissionen foreslåede uddannel-
ser bliver gennemført i fuldt omfang, forudsæt-
ter tilvejebringelsen af den fornødne lærerstab.

For så vidt angår lærere i de almene grund-
fag, har suppleringen af lærerstaben i disse fag
jævnligt voldt de tekniske skoler samme van-
skeligheder som gymnasieskolen og folkesko-
len, og det er derfor også af hensyn til den tek-
niske undervisning yderst vigtigt, at der uddan-
nes flere lærere i disse grundfag.

Overgangen til dagskoleundervisningen og
navnlig undervisningen inden for de nye tekni-
ske uddannelser vil forøge behovet for heltids-
beskæftigede lærere i disse fag. Hertil kommer,
at der til de nye tekniske uddannelser bliver be-
hov for en teoretisk undervisning i fagområder,
som normalt ikke indgår i den almindelige lærer-
uddannelse, og noget tilsvarende vil formentlig
blive gældende for undervisningen til den tek-
niske forberedelseseksamen i 8. og 9. klasse.

Det må påregnes at blive nødvendigt, at en
stadig stigende del af undervisningen inden for
de tekniske områder bliver varetaget af heltids-
lærere, og kommissionen mener derfor, at man
for at få et tilstrækkeligt antal kvalificerede
lærere både i de almene grundfag og i en række
nye teknisk prægede fag bør etablere en ud-
dannelse af lærere, der kan forestå undervisnin-
gen i de lavere grader af den tekniske under-
visning, særlig for tekniske assistenter og der-
med ligestillede uddannelser.

Under henvisning til kommissionens forslag
om en dyberegående linjedeling af seminarie-
uddannelsen, jfr. side 66, skal kommissionen
henstille, at der ved siden af de øvrige linjer
tilvejebringes en særlig uddannelse af lærere
med henblik på undervisning inden for den la-

vere tekniske uddannelse i fag, der ikke kræver
en speciel teknisk uddannelse.

Da den her foreslåede linjeuddannelse indtil
videre kræver visse speciallærere på seminarier
som deltidslærere, vil det formentlig være hen-
sigtsmæssigt, om denne linjeuddannelse til en
begyndelse blev iværksat i København eller
Århus, hvor sådanne lærerkræfter vil være til
rådighed.

Den her foreslåede uddannelse vil først kun-
ne få virkning etter en årrække, og den afhjæl-
per ikke behovet for lærere i de tekniske fag,
hvortil der må anvendes teknikere med en be-
tydelig erfaring fra praksis. Afhjælpning af den
øjeblikkelige mangel, der vil forøges ved de nye
tekniske uddannelsers indførelse, og den frem-
tidige rekruttering af sådanne lærere, bør efter
kommissionens opfattelse ske fra hovedsagelig
samme kredse som hidtil, og der bør ved fast-
sættelse af deres lønninger tages tilbørligt hen-
syn til deres tidligere beskæftigelse.

Kommissionen skal anbefale, at teknikerne
som hovedregel får en pædagogisk forberedelse
til lærergerningen. Kommissionen er gjort be-
kendt med et af tilsynet med den tekniske un-
dervisning udarbejdet forslag til uddannelse af
lærere ved tekniske skoler og er gjort opmærk-
som på, at denne uddannelse også vil stå åben
for uddannelse af lærere fra tilgrænsende under-
visningsområder. Forslaget tilsigter at give læ-
rerne et obligatorisk 14-ugers grundkursus med
hovedvægt på pædagogiske emner og undervis-
ningsmetoder, efterfulgt af årlige fortsættelses-
kursus. Kommissionen kan anbefale forslaget.

H. Den tekniske og naturvidenskabelige forskning.

Som allerede omtalt flere steder i det fore-
gående udgår der fra de forskellige forsknings-
institutter m. v. et stærkt voksende behov for
naturvidenskabelig og teknisk uddannet ar-
bejdskraft. Der vil i stigende omfang kræves en
tilgang af arbejdskraft på alle uddannelsesni-
veauer for at kunne bestride de nødvendige
forskningsopgaver.

Kommissionen ønsker stærkt at fremhæve, at
forskningen indtager en ganske central stilling
indenfor hele det teknisk-naturvidenskabelige
uddannelses- og undervisningssystem. På de
højeste trin indenfor dette forudsættes tilste-
deværelsen af et forskningsmiljø, hvor de stu-
derende som led i deres uddannelse kan er-
hverve førstehåndskendskab til de nyeste viden-
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skabelige arbejdsmetoder, for en dels vedkom-
mende ved nogle års direkte deltagelse i løsnin-
gen af praktiske forskningsopgaver, ligesom det
er nødvendigt, at professorer og andre faste læ-
rere ved den højeste undervisning har mulighed
for til stadighed at: drive selvstændig forsk-
ningsvirksomhed.

Herudover har den naturvidenskabelige og
den teknisk betonede forskning sin store selv-
stændige betydning som forudsætning for den
tekniske udvikling i erhvervene.

Der er allerede både af de offentlige og af
erhvervene iværksat omfattende udvidelser og
nybygninger af institutter tjenende den teknisk-
naturvidenskabelige uddannelse og forskning,
og vidtrækkende planer er under udarbejdelse
for den kommende halve snes år. E)et gælder så-
ledes de to universiteter, hvor byggearbejdet al-
lerede er i gang, og udflytningen af Danmarks
tekniske Højskole, og en række forskningsin-
stitutter til Lundtoftesietten, som vil blive påbe-
gyndt i nær fremtid.

Med henblik på dette initiativ, som tekniker-
kommissionen tillægger den allerstørste betyd-
ning, mener kommissionen overfor myndighe-
derne at måtte understrege, at det sideløbende
med planlægningen og gennemførelsen af
dette omfattende byggeri vil være påkrævet at
opstille en samlet plan for bemandingen af disse
institutioner med fornødne lærerkræfter og an-

det personel, for indretningen af laboratorier,
biblioteker o. s. v., samt for de fornødne årlige
driftsbevillinger. Det vil her næppe være til-
strækkeligt med bevillingsplaner udarbejdet fra
år til år, sådan som det ofte nu er tilfældet.
Universiteterne, de højere læreanstalter og
Akademiet for de tekniske Videnskaber bør
opfordres til at fremkomme med forslag vedrø-
rende udviklingen over længere tidsrum, som
vil kunne sammenfattes i en fælles plan, lige-
som tilfældet har været for byggeriets ved-
kommende.

løvrigt vil manglen på kandidater inden for
de matematisk-naturvidenskabelige fag og tek-
nikken nødvendiggøre visse koordinerende for-
anstaltninger mellem institutioner med analoge
behov. Bestræbelser for at fremme tilgangen af
egnede kandidater til en videregående videnska-
belig uddannelse og forskningsmæssig virk-
somhed må intensiveres, og kommissionen skal i
denne forbindelse pege på nødvendigheden af,
at der stilles rigelige midler til rådighed for
forsknings- og rejsestipendier. Tillige skal man
fremhæve værdien af, at flere fremragende
udenlandske lærere og forskere - evt. midler-
tidigt — knyttes til uddannelsen og forskningen
herhjemme, og at man, for at fremme sådan-
ne muligheder, må anlægge fordomsfrie syns-
punkter for så vidt angår ansættelsesvilkår og
arbejdsforhold.



KAPITEL VI.

Det offentliges og forsvarets anvendelse

af teknikere

A. Anvendelse af teknikere i den civile
offentlige virksomhed.

1. Kommissionen har udsendt et spørgeskema
til de statsinstitutioner, kommuner og konces-
sionerede selskaber, der beskæftiger ingeniører
og andre teknikere, for at få indtryk af hvor
stor mangel, der er på teknikere inden for de
offentlige virksomheder, og hvorledes manglen
eventuelt kan afhjælpes. I henvendelsen udbad
man sig en række detaljerede oplysninger bl. a.
om teknikernes antal, uddannelse, funktioner
og mulighederne for at formindske de højere
uddannede teknikeres antal ved anvendelse af
anden arbejdskraft eller gennem rationalisering.

Kommissionen modtog ca. 200 besvarelser
fra institutioner, der beskæftiger ca. 1700 civil-
ingeniører, ca. 1100 teknikumingeniører og
4-5000 andre teknikere.

De omhandlede institutioner havde på det
tidspunkt ca. 135 ubesatte ingeniørstillinger.
Hvor stor forøgelsen af antallet af ingeniører
m. fl. inden for de offentlige virksomheder vil
blive i de kommende år er vanskeligt at forud-
se, men inden for visse områder må der regnes
med ret betydelige udvidelser, således ved de
videnskabelige institutioner og læreanstalter,
som kommissionen dog ikke i denne forbin-
delse har rettet henvendelse til.

Af de modtagne besvarelser fremgik iøvrigt,
at enkelte større institutioner var i gang med
at gennemføre ændringer af organisationen
for at spare teknikere med en mere langvarig
teoretisk uddannelse, og i enkelte institutioner
havde man allerede ved at foretage visse æn-

dringer opnået en reduktion af antallet af in-
geniører. Det fremgik endvidere af besvarel-
serne, at flere institutioner nøje havde overvejet
og undersøgt mulighederne for en reduktion
af teknikerantallet efter den fremgangsmåde,
som var angivet i henvendelsen fra kommis-
sionen.

Nogle institutioner peger i deres besvarelse
på, at teknikere ofte udfører kontorarbejde
(journalisering, arkivering, regningsanvisning
o. 1.), der kunne udføres af personale med an-
den uddannelse, og at megen tid for teknikere
kunne spares, hvis der i større omfang blev stil-
let båndoptagere o. 1. til rådighed. I enkelte be-
svarelser har man henledt opmærksomheden på
betydningen af en simplificering af visse dele
af lovgivningen og undladelse af ny lovgiv-
ning, der kræver forøget teknisk administra-
tion.

2. Kommissionen har på grundlag af de frem-
komne oplysninger rettet henvendelse til fag-
ministerier og kommunale organisationer for
at få foretaget specielle undersøgelser med det
formål at søge det beskæftigede antal teknikere
reduceret.

På foranledning af kommissionen har mini-
steriet for Grønland således foretaget en un-
dersøgelse af, hvorvidt det ville være muligt at
reducere det samlede antal af de ved anlægs-
arbejder i Grønland beskæftigede teknikere,
ved at etablere et samarbejde med andre for-
valtningsgrene i staten. Ministeriet, der på flere
områder modtager bistand fra andre statsinsti-
tutioner, finder imidlertid, at opgaverne i
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Grønland er mere specielle i henseende til deres
tilknytning til Grønland end i henseende til de
faglige problemer, hvorfor det efter ministe-
riets opfattelse er mere arbejdsbesparende at
lade projekteringen udføre af ministeriets egne
teknikere.

For at reducere omfanget af det tekniske ar-
bejde i de kommunale bygningstilsyn m. v. har
boligministeriet ved et cirkulære af 20. novem-
ber 1958 indført en anerkendelsesordning for
statikere. Kommunerne kan efter vedtagelse i
kommunalbestyrelsen benytte sig af ordningen,
hvorefter de kommunale bygningsmyndigheder
delvis fritages for kontrol med beregninger af
almindeligt forekommende husbygningskon-
struktioner, der i medfør af bygningslovgivnin-
gen indsendes til bygningsmyndighedernes god-
kendelse, når projekter til sådanne konstruk-
tioner er udarbejdet af en efter særlige regler
anerkendt statiker.

Under justitsministeriet har der været nedsat
et udvalg med den opgave at overveje en ra-
tionalisering af ordningen med hensyn til fore-
tagelsen af de i færdselsloven omhandlede un-
dersøgelser og prøver. Udvalget har endvidere
haft til opgave at undersøge, hvilke faglige
kvalifikationer der bør kræves til de forskellige
grene af arbejdet. Udvalget har afgivet betænk-
ning i februar 1958, og som et foreløbigt re-
sultat af udvalgets arbejde har man bl. a. ud-
skilt førerprøverne fra de motorsagkyndiges ar-
bejdsområde. Endvidere er der antaget et antal
automekanikere, der efter gennemgang af en
særlig tilrettelagt uddannelse skal virke som
tekniske assistenter hos de motorsagkyndige,
hvor de vil blive beskæftiget med en del af de
undersøgelser af køretøjer, som i øjeblikket ud-
føres af de motorsagkyndige. Der er herigen-
nem skabt visse muligheder for en reduktion
af de ingeniøruddannede teknikeres antal inden
for dette område.

Endvidere behandles i et udvalg spørgsmålet
om eventuel henlæggelse af forsvarets telegraf -
forvaltning til Post- og telegrafvæsenet.

Et forslag fra en kommune om at oprette et
rådgivende ingeniørkontor for samtlige kom-
muner har Den danske Købstadforening ikke
ment at kunne tiltræde, idet oprettelse af et så-
dant kontor efter foreningens opfattelse ikke
vil medføre nogen reduktion af antallet af be-
skæftigede teknikere i kommunerne.

3. Det er kommissionens opfattelse, at antallet
af tilsynsførende teknikere antagelig vil kunne

begrænses, hvis man inden for den offentlige
forvaltning kunne lade tekniske organer udføre
funktioner, der administrativt er henlagt til en
anden forvaltningsgren.

I et begrænset omfang udfører tekniske or-
ganisationer i staten arbejde af tilsvarende art
inden for andre styrelser. Det er kommissionens
opfattelse, at en sådan form for teknisk sam-
arbejde imellem offentlige virksomheder bør
søges gennemført i langt større omfang.

4. Flere af de omhandlede institutioner har i
besvarelserne anført, at det vil være muligt i
et vist omfang at erstatte teknikere med lang-
varig uddannelse med teknikere med en mere
kortvarig uddannelse, såfremt en dertil egnet
uddannelse blev gennemført.

Inden for de større etater uddanner man selv
teknisk personale (tekniske assistenter), lige-
som der i ret stort omfang er etableret special-
kurser for det tekniske personale. Ved anven-
delse af tekniske assistenter, der også benyttes
til selvstændig varetagelse af arbejder, der ikke
kræver egentlig ingeniøruddannelse, har det
inden for visse områder været muligt at klare
den tekniske tjeneste med et minimum af in-
geniører. Det er kommissionens opfattelse, at
tilsvarende kortvarige tekniske uddannelser af
personalet inden for andre offentlige virksom-
heder (bl. a. i visse koncessionerede selskaber
samt i kommuner og amter) med fordel kunne
gennemføres, og at man på denne måde kunne
begrænse antallet af ingeniører i offentlige virk-
somheder.

B. Forsvarets anvendelse af teknikere m.v.
1. De militære institutioner har som andre of-
fentlige institutioner, der beskæftiger teknikere,
besvaret kommissionens spørgeskema. Spørgs-
målet om anvendelse af værnepligtige teknikere
har imidlertid været taget op til særskilt behand-
ling. Efter henstilling fra kommissionen ned-
satte forsvarsministeriet et særligt udvalg med
repræsentanter for forsvarets forskellige grene
samt kommissionen til undersøgelse af mulig-
hederne for i højere grad at lade værnepligtige
teknikere udføre arbejde af teknisk karakter og
lade dem virke som lærere ved civile skoler.

Betydningen af at fremskaffe de fornødne
lærerkræfter er blevet stærkt understreget fra
kommissionens side, da dette problems løsning
betinger muligheden for fremover at uddanne
de for samfundet nødvendige teknikere. Forsva-
ret råder over en pædagogisk reserve, som efter
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kommissionens opfattelse måtte kunne udnyttes
i den nuværende situation. Kommissionen har
herved peget på muligheden af at fritage et an-
tal ingeniører og andre med matematisk-natur-
videnskabelig uddannelse for deres værnepligts-
tjeneste og/eller give et antal værnepligtige så-
danne lempelser i deres tjeneste, at de havde en
reel mulighed for at påtage sig lærervirksomhed
ved civile skoler. Den første løsning fandt man
fra forsvarets side uantagelig, idet en ordning
som den i England praktiserede, hvor man øger
antallet af teknikere og matematisk-naturviden-
skabeligt uddannede ved fritagelse for militær-
tjeneste på ubestemt tid, efter den alminde-
lige værnepligts principper ikke er gennemfør-
lig her i landet. Man var derimod villig til at
være behjælpelig med at fremskaffe flere
lærerkræfter ved at lade værnepligtige med de
nødvendige kvalifikationer deltage i lærervirk-
somhed.

Ved bedømmelsen af spørgsmålet om udlån
af værnepligtige teknikere har forsvarets repræ-
sentanter imidlertid peget på, at der inden for
visse grene af forsvaret er en betydelig tekniker-
mangel, og at forsvaret allerede i et vist omfang
udlåner værnepligtige teknikere til civile insti-
tutioners forskningsarbejde, der har betydning
for forsvaret.

Fra forsvarets side er der blevet foretaget en
undersøgelse af, i hvilket omfang der kunne
stilles værnepligtige til rådighed for undervis-
ning, ligesom man har forespurgt de værneplig-
tige selv. Undersøgelsen viste, at der i et vist
omfang var mulighed for at imødekomme de
civile undervisningsinstitutioners ønske om
hjælp, og forsvarsministeriet udsendte herefter
bestemmelser om forsvarets personels adgang til
at påtage sig lærervirksomhed i matematik, fysik
m. v. ved forskellige skoler og læreanstalter,
jfr. bilag 43.

Ordningen har været til nogen hjælp, idet
der såvel til heldagsundervisning som til under-
visning i enkelte timer om ugen har været ud-
lånt værnepligtige til Danmarks tekniske Høj-
skole, teknika og i enkelte tilfælde til gymna-
sier.

Det ville yderligere være ønskeligt, om der
blev tilvejebragt mulighed for, at de matema-
tisk-naturvidenskabeligt uddannede under aftje-
ning af deres værnepligt kunne tage deres prak-
tisk pædagogiske uddannelse som gymnasie-
lærere - ca. 12 timer om ugen i et halvt år -
hvorved de umiddelbart efter militærtjenesten
kan gå over i lærergerningen.

2. Under udvalgets arbejde kom man ind på
det principielle problem om forsvarets anven-
delse af værnepligtige teknikere inden for for-
svarets område. Kommissionens repræsentanter
anførte, at man i den givne situation måtte
lægge vægt på, at de værnepligtige teknikere
kun blev anvendt i stillinger, hvor der var be-
hov for deres tekniske uddannelse. Det måtte
medføre, at man indkaldte færre teknikere
og/eller lod værnepligtige overtage en del
af de faste teknikeres opgaver. Forsvaret har
imidlertid påpeget, at man ikke alene har
vanskelighed med hensyn til teknikermanglen,
men at der også er mangel på føreremner, der
efter forsvarets opfattelse i vid udstrækning må
søges blandt den akademiske ungdom. Inden
for flyvevåbnet, hvor de værnepligtige teknike-
re ikke på et senere tidspunkt påregnes anvendt
som førere, ville det dog efter udvalgets opfat-
telse være muligt at reducere de værnepligtige
teknikeres militære uddannelse til et minimum.

3. Spørgsmålet om i forbindelse med civilun-
dervisningen at tilbyde værnepligtige en under-
visning, der helt eller delvis svarer til det kursus
til teknisk forberedelseseksamen, som er iværk-
sat på undervisningsministeriets foranstaltning,
har været drøftet med undervisningsinspektøren
for forsvarets civilundervisning.

Blandt de værnepligtige findes der uden tvivl
en del, som er kommet for sent til at udnytte
samfundets tilbud om eksamensuddannelser og
lærlingeuddannelser, men som vil kunne ho-
norere de krav, som stilles til en uddannelse
som teknisk assistent m. v. Det er overordent-
ligt vigtigt at give disse unge en mulighed for
at komme i gang med en uddannelse og der-
igennem styrke deres selvtillid.

Den gældende ordning inden for civilunder-
visningen levner imidlertid ikke tilstrækkelig tid
til at gennemføre et kursus til teknisk forbere-
delseseksamen. Hvis en rimelig del af et sådant
kursus skal gennemføres, må der derfor ske en
forøgelse af det antal timer, som stilles til rå-
dighed for civilundervisningen, ligesom de vær-
nepligtige må ofre en væsentlig del af deres fri-
tid på undervisningen. Som tidligere nævnt er
der allerede inden for civilundervisningen op-
rettet kurser i enkelte fag sigtende på teknisk
forberedelseseksamen.

Kommissionen henstiller, at der snarest mu-
ligt i videre omfang søges gennemført en un-
dervisning af de værnepligtige, der har lyst
og evner til at gennemgå en teknisk uddan-
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nelse, og at undervisningen tilrettelægges på
en sådan måde, at de pågældende efter hjem-
sendelsen kan fuldføre uddannelsen, eventuelt
på højskoler og lignende.

4. Kommissionen har ladet foretage en gennem-
gang af forsvarets særlige tekniske uddannelses-
ordninger bl. a. for mather med henblik på mu-
lighederne for en koordinering med tilsvarende
civile uddannelser.

Man har fundet, at forsvarets uddannelser for
flertallets vedkommende er ret specielle og der-
for ikke uden væsentlig udbygninger kan kom-
me til at svare til de civile teknikeruddannelser,
ligesom der på det nuværende grundlag ikke
synes at være mulighed for at afkorte uddannel-
sestiden som tekniske assistenter eller teknikum-

ingeniører for de, der har gennemgået for-
svarets uddannelser.

Man finder det uheldigt, at matherne alene
får en stærkt specialiseret uddannelse med hen-
blik på forsvarets mest elementære behov. Un-
der hensyn til det foreliggende behov for ud-
dannede teknikere, skal kommissionen henstil-
le, at forsvarets tekniske uddannelser søges ud-
bygget, således at de i højere grad bringes i
overensstemmelse med de i de senere år opret-
tede uddannelser af tekniske assistenter m. v.

I det omfang forsvarets undervisning og
uddannelse udbygges med henblik på civile
behov, vil det være naturligt at uddannelserne
tilrettelægges i samarbejde med de civile ud-
dannelsesmyndigheder og at udgifterne afhol-
des af de almindelige undervisningsbudgetter.



KAPITEL VII.

Folkeoplysning og erhvervsorientering på det
tekniske og naturvidenskabelige område

1. Det er kommissionens opfattelse at en øget
folkeoplysning og erhvervsorientering på det
tekniske og naturvidenskabelige område er nød-
vendig for at skabe en større forståelse af det
tekniske og naturvidenskabelige grundlag for
den verden, vi lever i, og dermed stimulere til-
gangen til de tekniske og naturvidenskabelige
uddannelser.

Kommissionen har under hensyn hertil i maj
1958 nedsat et særligt udvalg, der nærmere
skulle overveje de hertil knyttede problemer.
På grundlag af udvalgets indstilling er kom-
missionen kommet til følgende synspunkter:

En udvidet oplysningsvirksomhed og er-
hvervsorientering må i hovedtrækkene sigte mod

at vække og fastholde interessen for de tekni-
ske og naturvidenskabelige fag hos børnene
og den skolesøgende ungdom,

at bygge på ungdommens tekniske og natur-
videnskabelige interesser og anlæg ved val-
get af erhverv,

at fremme befolkningens forståelse og interes-
se for tekniske og naturvidenskabelige for-
hold som et led i en moderne almendan-
nelse.

2. Det er utvivlsomt, at den stadig stigende
brug af teknikken i dagliglivet virker stærkt sti-
mulerende på børnenes interesse for teknik. At
udvikle denne interesse til positiv viden og
frugtbringende arbejde må i første række blive
skolens sag.

Det bør tilstræbes at gøre undervisningen i
disse fag så »livsnær«, som det med bibringel-

se af den fornødne teoretiske viden er muligt,
således, at eleverne får indtryk af, at disse skole-
fag har en relation til dagliglivet. På samme
måde vil det være ønskeligt om lærebøgerne til-
rettelægges og udformes således, at de - for-
uden at virke som »lektiebøger« — også kan
tjene teknisk og naturvidenskabeligt interesse-
rede børn i deres fritid. Endvidere er det over-
ordentligt vigtigt, at skolernes fysik- og kemi-
lokaler har et tidssvarende og interessevækkende
udstyr, og endelig, at lærerne er sig bevidst,
hvilken rolle deres eksempel og interesse for
faget spiller for bevarelsen og videreudviklin-
gen af elevernes lyst til også uden for skolen og
pensumet at beskæftige sig med tekniske og na-
turvidenskabelige problemer.

Men udover undervisningen i naturfagene
bør skolen også i de øvrige fag tage hensyn til
teknikkens voksende betydning i det moderne
samfund, og f. eks. bør man i historieundervis-
ningen give den tekniske udvikling og dennes
samfundsmæssige følger en væsentligt større
plads end hidtil.

Er end skolens betydning overordentlig stor,
er det desuden vigtigt, at det interesserede barn
også i sin fritid kan få fornøden hjælp til at
udbygge sin interesse enten gennem selvstæn-
dig stoftilegnelse eller sammen med andre lige-
sindede.

For den selvstændige tilegnelse spiller vel
læsningen den største rolle, og det er her kom-
missionens opfattelse, at egnede bøger om tek-
nik og naturfag kun findes i meget ringe antal
på dansk. Dette gælder såvel bøger, som kan
læses af velbegavede børn på 12-15 år, som bø-
ger for mindre børn.

Ofte er niveauet i de eksisterende bøger lagt
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forkert, ligesom teksterne og illustrationsstoffet
sjældent er pædagogisk hensigtsmæssige.

Man må gøre sig klart, at med den rivende
udvikling, som teknikken og naturvidenskaben
er inde i, vil kun et fåtal af forældre være i
stand til at følge med i, endsige vække børnenes
interesser på disse områder, hvorfor det er me-
get væsentligt, at der for de forskellige alders-
trin tilvejebringes børnefaglitteratur, bl. a. i
form af småbøger over afgrænsede emner in-
denfor naturvidenskab og teknik, (f. eks. på
linje med den amerikanske Basic: Science Edu-
cation Series).

Med henblik på mulighederne for at stimu-
lere egnede forfatteres lyst til al: skrive så-
danne publikationer bør man overveje mulig-
heden for udskrivning af konkurrencer om tek-
nisk-videnskabelige bøger og hæfter for børn og
unge.

Hvad ovenfor er fremsat af kritiske bemærk-
ninger om de eksisterende »fagbøger« for børn
og unge, gælder desværre også for en række af
de tekniske tidsskrifter for ungdommen, hvor-
for der også her synes at være et væsentligt
behov for tilfredsstillende publikationer.

Endelig må man med hensyn til børnenes og
ungdommens fritidslæsning have opmærksom-
heden henledt på dagspressen og ugebladene,
hvor ungdomsstoffet foruden det efterhånden
ret udbredte hobbystof i højere grad kunne om-
fatte teknisk og naturvidenskabeligt stof som en
fast bestanddel.

Børn og unge modtager foruden gennem læs-
ning en betydelig kundskabsformidling gennem
radio og fjernsyn. Også her vil en øget teknisk
og naturvidenskabelig oplysningsvirksomhed
være af stor betydning. Dette gælder ikke
mindst fjernsynet, idet netop teknikken og
naturfagene i høj grad kræver billedgengivel-
ser. Det vil således eksempelvis være nyttigt
gennem reportager fra fabrikker, laboratorier og
forskningsinstitutter at vise, hvad de forskellige
tekniske og naturvidenskabelige beskæftigelser
går ud på. Endvidere kunne der eventuelt — i
lighed med teknisk magasin for voksne -
oprettes en naturfagsbrevkasse eller en børne-
klub for fysik og kemi.

Endelig finder kommissionen, at det som led
i bestræbelserne for at skabe og fastholde de
tekniske og naturvidenskabelige interesser hos
børn og unge ville være meget ønskeligt, om
der f. eks. i tilknytning til skolernes fritids-
virksomhed eller ungdomsklubarbejdet efter

amerikansk og fransk forbillede kunne oprettes
naturvidenskabelige klubber (science clubs).

3. Kommissionen lægger overordentlig va=gt på,
at de unge ved valget af en livsgerning bliver
fornødent orienteret om de tekniske og natur-
videnskabelige uddannelser.

En sådan orientering vil de unge kunne få
gennem erhvervsvejledningen, således som den-
ne formidles dels gennem de egentlige erhvervs-
vejledere, dels - for skoleelevers vedkommende
- tillige gennem de lærere, som skal undervise
i faget erhvervsorientering.

Det er oplyst for kommissionen, at der i
skoleåret 1957/58 af erhvervsvejledere har væ-
ret givet erhvervsorientering i knapt 1.200 af
ca. 3.500 mulige skoler, hvorved ca. 47.000 af
de ialt 69.000 udskrevne elever er blevet er-
hvervsorienterede. Herudover har der fundet er-
hvervsorientering sted ved fagfolk og været eta-
bleret erhvervspraktik samt besøg på virksom-
heder, således at ialt ca. 4/s af eleverne i af-
gangsklasserne har modtaget en eller anden
form for erhvervsorientering. Efter den nye sko-
lelov vil efterhånden alle elever fra og med 7.
klasse og i 2. og 3. realklasse samt 2. gymnasie-
klasse få erhvervsvejledning.

I denne forbindelse vil kommissionen under-
strege, at den finder det nødvendigt, at er-
hvervsvejledningen på det tekniske og naturvi-
denskabelige område stadig holdes i kontakt
med den hastige udvikling. Erhvervsvejlederne
må under de tilbagevendende erhvervsvejleder-
møder gennem besøg på industrielle virksom-
heder, undervisningsanstalter, forskningsinsti-
tutter etc. gøres bedre rustet til at orientere og
vejlede ungdommen. Endvidere bør lærere ak-
tiviseres i erhvervsorientering f. eks. gennem
kurser med foredrag, virksomhedsbesøg og
spørgetimer med folk fra erhvervslivet.

Som supplement til erhvervspraktik inden for
håndværk og industri kunne man yderligere be-
nytte de tekniske skolers værksteder til en form
for erhvervspraktik, hvor skolens lærere kunne
forklare og demonstrere forskellige arbejdspro-
cesser.

Ved drøftelser af spørgsmålet om en effektiv
erhvervsorientering på de tekniske og natur-
videnskabelige områder er man blevet opmærk-
som på det nødvendige i, at der tilvejebringes
mere erhvervsorienterende materiale såvel til
erhvervsvejlederne som til skolens lærere i er-
hvervsorientering, til ungdomslærere, foreninger
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og klubber med henblik på at stimulere interes-
sen hos de, der er gået ud af skolen samt til
børnene selv og deres forældre.

Ikke mindst under hensyn til de dygtige og
interesseredes videre uddannelse er det særdeles
påkrævet, at der foreligger en publikation, som
giver dem lejlighed til at orientere sig om deres
fremtidige uddannelsesmuligheder gennem en
oversigt over det samlede tekniske og naturvi-
denskabelige uddannelsesområde. Man har nær-
mere drøftet formen for en sådan publikation,
herunder hvorvidt den burde udgives som gratis
pjece eller — hvad man er mere tilbøjelig til at
mene — som en forlagspublikation på linje
med de mange oplysende og prisbillige håndbø-
ger, som i de senere år er kommet frem på det
hjemlige bogmarked. På specielle områder kan
det derimod være nyttigt og rimeligt at udgive
gratis pjecer af interessestimulerende karakter.

Der er bl. a. behov for at gøre en særlig ind-
sats for at interessere pigerne for de tekniske og
naturvidenskabelige erhverv, idet der, som tid-
ligere påpeget, hidtil kun har været meget ringe
tilgang af piger til disse områder.

4. Medens den nødvendige øgede tilgang til de
tekniske og naturvidenskabelige erhverv hoved-
sagelig må komme gennem ungdommen, hvor-
for de foregående afsnit også har været helliget
bestræbelserne for at vække og udbygge ung-
dommens interesse, er det på den anden side
klart, at gennem en almindelig teknisk og na-
turvidenskabelig interesse hos befolkningen og
dermed de enkelte hjem vækkes og opmuntres
den unges interesse for teknik og naturviden-
skab. Både som samfundsborger, producent og
forbruger må den enkelte have indsigt i tekniske
og naturvidenskabelige forhold for at kunne
træffe selvstændige valg eller være i stand til
at bedømme eksperternes råd.

Denne indsigt vil tillige i befolkningen som
helhed skabe forståelse for den samfundsmæs-
sige betydning af en tilfredsstillende tilgang til
uddannelserne og for udbygningen af vort na-
turvidenskabelige og tekniske uddannelsessy-
stem.

Det er imidlertid en kendsgerning, at teknik
og naturfag for store dele af den voksne be-
folkning står som noget »svært« og fremmed-
artet, og bestræbelserne må derfor først og
fremmest gå ud på en popularisering af disse
områder.

Atter her spiller radio, fjernsyn og presse en

indlysende rolle. Et - i bedste forstand - popu-
lariseret stof bør have sin faste plads i blade og
aviser med videnskabsjournalister på dette om-
råde. Det ville sikkert tillige være ønskeligt, om
danske naturvidenskabsmænd i øget omfang
gennem organer på linje med The British Asso-
ciation for the Advancement of Science ville
søge en mere personlig kontakt med den store
offentlighed.

Den mest direkte måde, hvorpå man iøvrigt
kan sprede større kendskab til tekniske og na-
turvidenskabelige emner, er naturligvis ved at
søge samarbejde med de mange skoler for unge
og voksne, navnlig aftenskoler, aftenhøjskoler,
efterskoler, landbrugsskoler og højskoler.

Efterskolerne og højskolerne har kun i for-
holdsvis ringe grad optaget tekniske og natur-
videnskabelige emner på deres undervisnings-
plan. Det er over for kommissionen blevet an-
ført, at dette i betydeligt omfang skyldes van-
skeligheder ved at få egnede lærerkræfter til
disse fag, og at man i ganske særlig grad inden
for højskolerne bestræber sig for at råde bod på
manglerne gennem medvirken af gæstelærere,
som det imidlertid ligeledes er meget vanskeligt
at finde frem til. Imidlertid gav allerede den
første danske højskole (i Rødding 1844) na-
turfagene en vigtig plads på skoleprogrammet,
og denne linje er uden afbrydelse blevet fortsat
på Askov højskole. Der bør søges udvej for, at
denne linje i den danske højskoles tradition kan
fortsættes, eventuelt gennem særlige tilskud til
lærerlønnen for tilkaldte lærere i naturfag og til
anskaffelse af undervisningsmateriel.

Men også udover den orientering, som gives
befolkningen gennem den ovennævnte under-
visnings- og oplysningsvirksomhed, bør der sæt-
tes yderligere bestræbelser i gang for teknisk og
naturvidenskabelig orientering. Kommissionen
ville derfor finde det både rimeligt og nyttigt,
om der blev etableret en foredragsholderservice,
eventuelt i samarbejde med Folkeuniversitetsud-
valget og Selskabet for Naturlærens Udbredelse.

Ved omtalen af de bestræbelser, som kan og
bør gøres for at bringe befolkningen i kontakt
med de tekniske og naturvidenskabelige områ-
der og erhverv, må yderligere fremhæves den
overordentlige betydning, som Danmarks tek-
niske Museum vil få. Der er ingen tvivl om, at
dette museum såvel gennem sine permanente og
skiftende samlinger og udstillinger af gammelt
og nyt som gennem den planlagte foredrags- og
oplysningsvirksomhed vil få en meget central
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placering og blive et væsentligt incitament for
befolkningens indleven i de tekniske og natur-
videnskabelige emner.

Det ville yderligere være ønskeligt, om man i
det heromhandlede oplysningsarbejde udnyttede
de tekniske og naturvidenskabelige film, som
foreligger i Statens filmcentral, og at Statens
filmcentral udfoldede en større aktivitet med
hensyn til fremstilling af farvebilledbånd med
tekniske og naturvidenskabelige emner.

Et resultatrigt populariserende og interesse-
vækkende oplysningsarbejde er afhængigt af
mange enkeltpersoners og sammenslutningers
initiativ og ideer. Dette initiativ og disse ideer
bør opmuntres, og kommissionen finder, at det
burde overvejes at indstifte og årligt uddele en
prisbelønning for sådant initiativ.

Såvel langvarigt virke som en enkelt særlig
original indsats skal kunne belønnes. Prisen skal
således kunne tildeles såvel enkeltpersoner som
f. eks. et forlag for fremragende arbejde med
populærvidenskabelige publikationer, en natur-
videnskabelig sammenslutning, en virksomhed
eller en forening m. v.

5. I denne fremstilling har kommissionen nævnt
en række institutioner og virksomheder, gennem
hvilke et oplysningsarbejde udføres eller even-
tuelt kunne udføres. Men det er indlysende, at
skal det enkelte initiativ få det bedst mulige re-
sultat og ingen kraft gå til spilde, bør en for-
midlende instans have overblik over det samlede

oplysningsområde og kunne udvise fornøden
handlekraft til at formidle nye ideer gennem de
eksisterende kanaler. Det kan i denne forbin-
delse specielt med hensyn til den offentlige er-
hvervsvejledning nævnes, at denne ifølge sin
natur ikke kan propagere for et bestemt er-
hvervsvalg. Skal interessen for de tekniske og
naturvidenskabelige fag stimuleres i forbindelse
med valg af erhverv, må andre organer end er-
hvervsvejledningen derfor sætte ind.

Det offentlige kan ikke påtage sig dette op-
lysningsarbejde alene. Det må bygge på initia-
tiv og virksomhed fra mange forskellige kredse.
I det forrige århundrede, ved begyndelsen til
det danske samfunds overgang fra lavssamfund
til industrisamfund øvede Selskabet for Natur-
lærens Udbredelse en afgørende indflydelse ved
at vække befolkningens forståelse og erhvervs-
livets interesse for de tekniske problemer, hvil-
ket bl. a. resulterede i oprettelse af Polyteknisk
Læreanstalt og andre institutioner, der kom til
at præge den senere samfundsmæssige udvik-
ling. Et tilsvarende stærkt initiativ er påkræ-
vet idag, og kommissionen skal derfor rette en
opfordring til de erhvervsmæssige og taglige
organisationer og til skolen og folkeoplysnin-
gens organer om i samarbejde at bidrage til en
forstærket indsats for folkeoplysning på det tek-
niske og naturvidenskabelige område. Der er på
dette område sket en rig udvikling, som endnu
ikke i sit fulde omfang er indgået som en inte-
grerende del af befolkningens forståelse af den
verden og det samfund vi lever i.



KAPITEL VIII.

Den fremtidige

planlægning og administration af det tekniske og

naturvidenskabelige uddannelsessystem

1. Ved afslutningen af sit arbejde har kommis-
sionen anset det for påkrævet at overveje nogle
spørgsmål af betydning for det tekniske og
naturvidenskabelige uddannelsessystems frem-
tidige udvikling og administration.

Som det fremgår af de foranstående kapitler,
er en del af kommissionens forslag til nyud-
dannelser blevet iværksat, inden kommissionen
afsluttede sit arbejde, og der er gentagne gange
afgivet supplerende forslag og henstillinger for
at sikre, at disse nye uddannelser på tilfredsstil-
lende måde kom til at svare til de skønnede ud-
dannelsesbehov.

Flere iværksatte uddannelser er nydannelser,
og det vil utvivlsomt blive nødvendigt at følge
dem nøje med henblik på en revision i lyset af
de erfaringer, der efterhånden indvindes.

En række af kommissionens forslag er endnu
ikke gennemført, og der må fortsat regnes med,
at erhvervslivets, teknikkens og undervisnings-
metodernes udvikling vil kræve en løbende à-
jourføring af alle tekniske og naturvidenskabe-
lige uddannelser. Der vil herved i endnu højere
grad end tidligere blive stillet krav om, at den
offentlige administration og de kredse, der iøv-
rigt beskæftiger sig med disse spørgsmål, er i
stand til nøje at følge udviklingen for at kunne
foretage de fornødne ændringer af uddannel-
sesvæsenet og sørge for, at de forskellige ud-
dannelser danner et naturligt og sammenhæn-
gende hele, der — i overensstemmelse med kom-
missionens ledende synspunkter - byder den
enkelte rimelige muligheder for at udvikle sig,
så langt hans evner og interesser rækker.

2. Under kommissionens samarbejde med de
mange ministerier, styrelser og organisationer,
der beskæftiger sig med de tekniske og natur-
videnskabelige uddannelser, har man ikke kun-
net undgå at bemærke, at den administrative op-
deling på en række ministerier og styrelser har
vanskeliggjort de forskellige uddannelsers ind-
byrdes afstemning og koordinering. Andre
kommissioner har været inde på tilsvarende
synspunkter.

Den af undervisningsministeriet i 1948 ned-
satte kommission vedrørende ungdomsskolelov-
givning m. v., der omfattede repræsentanter for
alle politiske partier, lærerorganisationer og ar-
bejdsmarkedets organisationer m. fl., udtalte så-
ledes i sin i 1952 afgivne betænkning (s. 29-
30):

». . . Det må forøvrigt af hensyn til den fornødne
koordination af hele undervisningen for de 14-18-
årige fremhæves, at man anser det for absolut nød-
vendigt, at undervisningen i ungdomsskolen, i de tek-
niske skoler, handelsskolerne, håndværkerskolerne, sø-
mandsskolerne m. v. tages op til samlet behandling,
og alle disse former for undervisning samles under
ét ministerium, hvilket i praksis vil sige, at man me-
ner, at handelsskoler og tekniske skoler bør henlægges
under undervisningsministeriet, under hvilket den al-
mene undervisning hører. Kommissionen er fuldt ud
klar over, at de enkelte skoleformer bør bevare deres
særpræg, og der ligger ikke i dette forslag om koor-
dination noget ønske om at lægge pres på de enkelte
skoleformer med hensyn til opgivelse af deres hid-
tidige grundlag, men man anser det for betydnings-
fuldt, at der rettes et samlet overblik udover hele
dette brogede felt, og at de forskellige skoleformer
får større mulighed for at virke frugtbargørende på
hverandre, ligesom en samlet administration vil kunne
medføre en vis rationalisering.«
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Som led i arbejdsmarkeds/kommissionens (nu
arbejdsmarkedsrådet) overvejelser af de store
årganges uddannelsesproblemer har kommissio-
nens sekretariat bl. a. behandlet spørgsmålet om
en samling af erhvervsuddannelsens administra-
tion i en den 5. marts 1958 afgiven redegørelse
til arbejds- og boligministeren.

Ved fremsendelse til ministeren har arbejds-
markedskommissioneri peget på, at der er et
påtrængende behov for væsentlige omlægninger
af den danske erhvervsuddannelses struktur,
bl. a. fordi lærlingeoplæringen på væsentlige
områder ikke er fulgt med den tekniske og øko-
nomiske udvikling. For at gennemføre en om-
lægning finder arbejdsmarkedskommissionen
det særdeles ønskeligt, at der gennemføres en
helhedsvurdering af undervisnings- og uddan-
nelsesstrukturen. Kommissionen anser det end-
videre for påkrævet, at man samtidig over-
vejer mulighederne for at overvinde den tra-
ditionelle administrative splittelse på dette om-
råde, der efter kommissionens opfattelse volder
betydelige vanskeligheder ved gennemførelsen
af nødvendige ændringer i uddannelsesforhol-
dene.

Endelig udtaler den af arbejdsministeriet i
marts 1957 nedsatte kommission om uddannelse
af ikke-faglærte arbejdere, der omfattede repræ-
sentanter for arbejdsmarkedets organisationer
og det offentlige, i sin i april 1959 afgivne be-
tænkning, s. 58, at:

»Kommissionen er opmærksom på — og har i sit
arbejde følt ulemperne ved — at de organer og institu-
tioner, der har med erhvervsuddannelse at gøre, i øje-
blikket administrativt og bevillingsmæssigt hører un-
der mange forskellige styrelser (ministerier). Man vil
finde en samling eller nærmere koordinering på dette
område meget ønskelig, men ser det ikke som kom-
missionens opgave at stille forslag herom.«

Der er således fra mange sider givet udtryk
for, at den nuværende opdeling af administra-
tionen inden for undervisnings- og uddannelses-
området mellem en række ministerier og andre
mere eller mindre selvstændige styrelser er uhel-
dig.

3. Som baggrund for en bedømmelse af disse
forhold skal man anføre nogle hovedtræk i den
nuværende administrative ordning af undervis-
nings- og uddannelsesvæsenet.

Historisk bygger den på tre skarpt adskilte
områder, nemlig a) folkeskolen med hovedvæg-
ten på en almendannende og karakterudviklende
påvirkning af børnene, b) den praktiske er-

hvervsoplæring, hvor lærlingene gennem umid-
delbar deltagelse i det produktive arbejde er-
hverver den for fagets udøvelse nødvendige
viden og praktiske færdighed, og c) gymna-
sieskolen og andre højere uddannelser. Folke-
skolen er undergivet det kommunale selvstyre,
medens den supplerende teoretiske erhvervs-
uddannelse på tekniske skoler m. v., som staten
øver tilsyn med, forestås af selvejende institu-
tioner oprettet af erhvervsorganisationer og
kommuner i samarbejde. Derimod administre-
res den højere uddannelse som hovedregel af
statslige myndigheder.

På dette grundlag er der sket en gradvis ud-
bygning af uddannelsessystemet, efterhånden
som nye eller forøgede uddannelsesbehov har
meldt sig inden for de forskellige dele af er-
hvervslivet. De interesserede erhvervsgrupper,
professioner eller grupper med bestemte arbejds-
opgaver, som kunne ønske en mere systematisk
uddannelse, har i reglen rejst uddannelses-
spørgsmålene (oprettelse af nye uddannelser,
bevillinger til uddannelsesformål m.v.) over for
de ministerier, som de på en eller anden måde
følte tilknytning til. Industrien og håndværket
har henvendt sig til handelsministeriet, landbru-
get til landbrugsministeriet, og ikke-faglærte ar-
bejdsløse til arbejdsministeriet, de ved sund-
hedsvæsenet ansatte til indenrigsministeriet, so-
cialrådgivere til socialministeriet o. s. v.

Så længe de nye uddannelser har været af
forholdsvis beskeden størrelse, både med hensyn
til deres tilgang og selve uddannelsens omfang,
har de uheldige virkninger af dette forhold væ-
ret ret begrænset, men efterhånden som uddan-
nelserne har fået et større omfang, medfører den
administrative splittelse voksende misforhold og
skævheder i uddannelsessystemet. Den gradvise
udbygning af uddannelsesadministrationen har
bevirket, at denne er blevet uoverskuelig og i
mange tilfælde lidet rationel, som det vil frem-
gå af det følgende, hvor der gives en kort over-
sigt over den administrative placering af de for-
skellige uddannelser.

Under undervisningsministeriet henhører fol-
keskolen og gymnasieskolen, visse sider af er-
hvervsvejledningen (der iøvrigt henhører under
arbejdsministeriet) samt aftenskoler, ungdoms-
skoler, efterskoler, folkehøjskoler, hushold-
ningsskoler, landbrugsskoler, den landbrugs-
faglige undervisning; endvidere forskellige for-
mer for seminarieuddannelse, samt uddannelser-
ne ved universiteterne og de højere læreanstal-
ter, idet dog landbohøjskolen og handelshøjsko-
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lerne sorterer henholdsvis under landbrugs- og
handelsministeriet.

Under handelsministeriet henhører lærlinge-
uddannelsen inden for industri, håndværk og
handel for så vidt angår den skolemæssige un-
dervisning. Lærlingeloven, herunder de for den
praktiske oplæring gældende uddannelsesregler,
administreres iøvrigt af arbejdsministeriet, ar-
bejdsdirektoratet og lærlingerådet og de fag-
lige fællesudvalg, samt på en række felter af
arbejdsministeriet og handelsministeriet i fore-
ning.

Under handelsministeriet henhører også en
række uddannelser uden for lærlingeloven, her-
under visse elevuddannelser og tilsvarende kort-
varige erhvervsmæssige oplæringer og uddannel-
ser af ikke-faglærte i det omfang, disse uddan-
nelser helt eller delvis foregår på de tekniske
skoler eller de teknologiske institutter. Endvide-
re er de nye kortvarige uddannelser for tekniske
assistenter, industrilaboranter m. v. henlagt un-
der handelsministeriet. Under handelsministeriet
sorterer endelig den videregående faglige ud-
dannelse inden for industri og håndværk, her-
under uddannelsen på de forskellige teknika,
bygmesterskoler o. s. v. samt den videregående
uddannelse inden for søfarten og den højere
handelsuddannelse.

På de teknologiske institutter foregår en ræk-
ke uddannelser både for faglærte, ikke-faglærte
og for teknisk personale.

Handelsministeriet har oprettet særlige un-
dervisningstilsyn for den tekniske undervisning,
handelsskoleundervisningen samt for naviga-
tionsundervisningen og maskinmesterundervis-
ningen m. m. Undervisningen på handelshøj-
skolerne er henlagt under et af handelsministe-
riet nedsat tilsynsråd.

Under arbejdsministeriet hører som foran
nævnt en del af administrationen af lærlinge-
loven. Endvidere hører under arbejdsministeriet
forskellige institutioner til uddannelse af ikke-
faglærte, således Arbejdsteknisk Skole - der
indtil 1952 henhørte under handelsministeriet
- statens arbejdsmandskurser og kortere oplæ-
rings- og uddannelseskurser for erhvervshæm-
mede samt de arbejdstekniske ungdomsskoler
for unge arbejdsløse.

Arbejdsministeriet administrerer tillige i sam-
arbejde med undervisningsministeriet erhvervs-
vej ledningsloven. Erhvervsvejledningen udøves
af de offentlige arbejdsanvisningskontorer un-
der tilsyn af arbejdsdirektoratet.

Under arbejdsministeriet hører tillige arbejds-
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markedsrådet (tidligere arbejdsmarkedskommis-
sionen), der i samarbejde med arbejdsmarkedets
organisationer søger at løse problemerne vedrø-
rende de store årganges indpasning på arbejds-
markedet gennem en forøgelse af uddannelses-
pladsernes antal.

Den under arbejdsministeriet nedsatte kom-
mission om uddannelse af ikke-faglærte arbej-
dere har udarbejdet et forslag til lov om er-
hvervsmæssig uddannelse af ikke-faglærte ar-
bejdere for at tilvejebringe faste rammer og
økonomisk grundlag for sådanne uddannelser,
der til enhver tid svarer til den tekniske udvik-
ling og forholdene på arbejdsmarkedet.

Til fremme af dette formål foreslås oprettelse af
særlige brancheudvalg, der skal klarlægge, hvorvidt
der inden for de forskellige brancher findes behov for
uddannelse af ikke-faglærte, og på hvilke måder dette
behov bedst kan imødekommes, samt udarbejde ud-
dannelsesprogram og føre tilsyn med en eventuel
iværksat uddannelse m. v.

Der foreslås endvidere nedsat et uddannelsesråd
for ikke-faglærte arbejdere - bestående af en formand,
7 arbejdsgiver- og arbejderrepræsentanter samt visse
tilfororcnede fra de forskellige uddannelsesmini-
sterier m. v. Rådet skal bl. a. tage stilling til de af
brancheudvalgene udarbejdede uddannelsesprogrammer
og undervisningsplaner og virke som kontaktorgan
mellem brancheudvalgene, arbejdsmarkedets hoved-
organisationer, de respektive ministerier og de der-
under hørende uddannelsesinstitutioner. Rådet skal her-
ved medvirke til, at uddannelse af ikke-faglærte, som
måtte blive gennemført på andet grundlag end den
foreslåede lov — herunder bl. a. folkeskoleloven, loven
om ungdomsundervisning ni. v., loven om foranstalt-
ninger til imødegåelse af ungdomsarbejdsløshed - i
videst muligt omfang tilpasses det uddannelsessystem,
der i henhold til forslaget tænkes opbygget for ikke-
faglærte arbejdere.

Under indenrigsministeriet henhører bl. a.
uddannelsen af sygeplejersker, sundhedsplejer-
sker, fysio- og beskæftigelsesterapeuter, økono-
maer (på sygehuse, sanatorier, alderdomshjem
o. 1.), og endvidere disciple og assistenter på
apoteker. For så vidt angår uddannelsen af jor-
demødre er uddannelsesreglerne udarbejdet af
undervisningsministeriet efter forhandling med
indenrigsministeriet, medens eksamenskommis-
sionen alene henhører under indenrigsministe-
riet. Uddannelsen af hospitalslaboranter hen-
hører ligeledes under indenrigsministeriet, idet
dog selve uddannelsen faktisk foregår på de un-
der handelsministeriet sorterende teknologiske
institutter.

Under landbrugsministeriet er henlagt skov-
fogeduddannelsen og den videregående ud-
dannelse indenfor mejeribrug, landbrug, have-
brug og skovbrug samt veterinæruddannelsen.
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Under forsvarsministeriet henhører math- og
befalingsmandsuddannelsen samt: rorsvarets ci-
vilundervisning.

Under ministeriet for offentlige arbejder hen-
hører en række uddannelser under etaterne
(Jernbaneskolen, de teletekniske uddannelser
m. v.) samt uddannelsen af flyvemekanikere,
flyvemaskinister og civilflyvere. Endvidere hen-
hører elektroinstallatørprøven under ministeriet
for offentlige arbejder, idet dog undervisningen
foregår dels på de tekniske skoler, dels på ma-
skinskolerne.

Uddannelsen af socialrådgivere, den videre-
gående uddannelse af medarbejdere inden for
børneforsorgen, den 3-årige barneplejerskeud-
dannelse og kurser for husmoderafløsere hen-
hører under socialministeriet.

Som det vil være fremgået, er uddannelser,
der naturligt må betragtes som beslægtede - på
grund af et vist fællesskab i indhold eller fordi
de tilhører samme erhvervs- eller arbejdsområde
- ofte oprettet uden forbindelse med hinanden
og er adskilt i administrativ henseende. F. eks.
henhører en del af den landbrugsfaglige under-
visning og landbrugsskolerne under undervis-
ningsministeriet, medens de øvrige landbrugs-
uddannelser henhører under landbrugsministe-
riet, dog med undtagelse af uddannelsen i gart-
nerfaget, der sorterer under handelsministeriet
og arbejdsministeriet. For industriens vedkom-
mende sorterer de højeste uddannelser under
undervisningsministeriet (civilingeniører m. v.),
mellemuddannelserne under handelsministeriet
og visse dele af uddannelsen af industriens
ikke-faglærte arbejdere under arbejdsministeriet.
Inden for apotekervæsenet henhører uddannel-
sen af farmaceuter under undervisningsministe-
riet, medens uddannelsen af disciple og apoteks-
assistenter sorterer under indenrigsministeriet.
Defektricers uddannelse, der foregår under lær-
lingeloven, henhører under handelsministeriet
og arbejdsministeriet.

4. Selv om man ikke kan fastslå, at det alene
er den administrative splittelse, der bærer an-
svaret for en række uheldige forhold inden for
uddannelsesområdet, forekommer det indlysen-
de, at den vidtgående administrative opdeling
vanskeliggør en indbyrdes afstemning mellem
de forskellige uddannelser, og er en hindring
for at disse kan udvikle sig til en naturlig og
sammenhængende helhed. For den fremtidige
tilrettelæggelse af uddannelsesadministrationen
vil bl. a. flg. synspunkter være af betydning.

a. Den tekniske og økonomiske udvikling re-
spekterer ikke de af den overleverede erhvervs-
struktur bestemte grænser mellem de enkelte ud-
dannelser eller mellem de store arbejdskrafts-
og uddannelseskategorier — faglærte, teknikere
og ikke-faglærte.

Når et erhvervsområde er inde i en periode
med en stærk teknisk udvikling, medfører dette
konsekvenser for uddannelsen af alle de for-
skellige kategorier af arbejdskraft, der er be-
skæftiget inden for området.

En rettidig og smidig tilpasning af de enkelte
uddannelser forudsætter, at disse ikke alene ud-
vikles efter deres eget behov, men også under
hensyn til de ændringer, der sker i de øvrige
uddannelser inden for samme erhvervsområde.

Dette vil hæmmes og vanskeliggøres, når
uddannelserne inden for det enkelte erhvervs-
område henhører under forskellige administra-
tioner.

b. Den tekniske udvikling medfører stadige
ændringer i de enkelte uddannelsers indhold. En
fast sum af viden og færdigheder er ikke læn-
gere tilstrækkelig. Der kræves en stadig større
teoretisk viden og indsigt inden for mange ud-
dannelsesområder. En stadig stigende del af den
erhvervsmæssige oplæring kræver derfor sær-
ligt uddannede instruktører og lærere og forøger
vægten af de skolemæssige undervisningsele-
menter i selve erhvervsuddannelsen. Dette stil-
ler særlige krav til den pædagogiske side af er-
hvervsoplæringen og nødvendiggør en udvik-
ling af nye hensigtsmæssige undervisningsmeto-
der og undervisningsmidler, der på en hurtigere
og mere effektiv måde kan formidle undervis-
ningsstoffet til eleverne.

Behandles de enkelte uddannelser isoleret
formindskes imidlertid mulighederne for iværk-
sættelse af forsøg med nye uddannelsesformer
o. 1., som er nødvendige for at finde frem til
de bedst egnede former for uddannelse og un-
dervisning, ligesom de erfaringer, der eventuelt
vil kunne indhentes gennem forsøg, først kom-
mer andre uddannelser til gode med betydelige
forsinkelser.

Den administrative opdeling af uddannelses-
væsenet formindsker tillige muligheden for at
drage fordel af, at der i de fleste uddannelser
er et større eller mindre fælles undervisnings-
stof, hvor der vil kunne anvendes samme un-
dervisningsmidler og fælles retningslinjer for
undervisningen.

c. I mange tilfælde findes en tilsyneladende til-
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fældig og irrelevant forskel mellem de krav,
der stilles om forudgående skolekundskaber el-
ler praksis, og betydelige forskelle i uddannel-
sestidens længde synes ikke altid at dække over
tilsvarende forskelle i de pågældende uddan-
nelsers mål.

Det er uheldigt, hvis uddannelsesvalget på-
virkes af mere tilfældige momenter, der hidrø-
rer fra, at uddannelserne i relation til kvalifi-
kationskravene ikke er indbyrdes afstemte. De
unge vil da ofte vælge en lettere eller hurtigere
uddannelse, end den de under lige vilkår ellers
ville foretrække under hensyn til deres lyst og
evner.

Fra et samfundsmæssigt synspunkt er det øn-
skeligt, at de enkelte uddannelser tilrettelægges
med henblik på den størst mulige bevægelighed
på arbejdsmarkedet. Under det nuværende ud-
dannelsessystem begrænses mulighederne for
erhvervsskifte af, at de forskellige uddannelser
er tilrettelagt uafhængigt af hinanden og alene
sigter på at meddele en uddannelse inden for et
snævert afgrænset erhvervs- eller arbejdsom-
råde. Herved befæstes båsesystemet på arbejds-
markedet og mulighederne for en friere bevæge-
lighed af arbejdskraften formindskes. På den
anden side kan dette problem ikke løses alene
ved hjælp af en mere hensigtsmæssigt tilrette-
lagt administration, da det først og fremmest
skyldes den snævre sammenhæng mellem ud-
dannelsesstruktur og organisationsstruktur, men
bestræbelser for at formindske de hermed for-
bundne ulemper vil lettes gennem et forøget
administrativt fællesskab.

d. Såvel inden for det enkelte ministerium som
mellem de forskellige ministerier indbyrdes fin-
des betydelige forskelle med hensyn til, hvor-
ledes og i hvilket omfang det offentlige delta-
ger i udgifterne til skolernes drift, bygninger og
lærerlønninger, hvilke skolepenge der kræves,
og hvorledes støtten til eleverne ydes.

Disse forskelle er under den nuværende ad-
ministrative ordning næppe begrundet i en al-
mindelig vurdering på et fælles grundlag af,
hvad der er behov for, og hvad der må anses
for rimeligt. Reglerne er snarere historisk be-
stemte eller påvirket af hensynet til, i hvilket
omfang de forskellige erhverv har foretrukket
at bevare de specielle uddannelser på et plan og
i et omfang, de økonomisk har kunnet magte.

e. Forbindelsen mellem skolen og erhvervsud-
dannelserne har hidtil været altfor ringe. Er-
faringerne fra undervisningen i erhvervssko-
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lerne har vist, at den hidtidige undervisning i
folkeskolen ikke i den grad, det er ønskeligt,
har kunnet give eleverne de kundskaber i de
almene fag, som må anses for et nødvendigt
grundlag for den videre erhvervsundervisning.
Man har derfor tidligere i de første læreår
måttet give eleverne i erhvervsskolerne en un-
dervisning i de almene fag, hvilket medførte en
reduktion af den faglige undervisning. Ved den
omlægning af den tekniske lærlingeundervis-
ning, der allerede har fundet sted inden for vis-
se fag, har det imidlertid været nødvendigt alle-
rede fra det første læreår at give lærlingene en
mere omfattende undervisning i de tekniske fag,
hvilket i visse tilfælde er sket på bekostning af
de tekniske skolers undervisning i de almene
fag, hvorved behovet for en bedre og mere om-
fattende undervisning i folkeskolen er blevet
forøget.

Erhvervslivet har i stigende grad foretrukket
elever fra eksamensskolerne ved antagelse af
lærlinge. Inden for enkelte fag forudsættes
det ligefrem, at lærlingene har de til den nuvæ-
rende realeksamen svarende kundskaber for at
kunne forstå det praktiske og teoretiske lære-
stof.

For ikke at begrænse rekruteringsgrundlaget
til de kortvarige tekniske uddannelser alene til
unge med realeksamen, har kommissionen som
tidligere nævnt fundet det nødvendigt at tage
initiativ til indførelse af en teknisk forberedel-
sesundervisning i folkeskolens 8. og 9. klasse
samt i aftenskolen. Det er åbenbart, at en nær-
mere fastlæggelse af denne særlige undervis-
nings område og indhold først kan ske, når der
er indvundet erfaringer fra den påbegyndte un-
dervisning. Det ville derfor være hensigtsmæs-
sigt, om den ved oprettelse af forberedelsesun-
dervisning etablerede kontakt mellem de for
skoleuddannelsen og for de pågældende er-
hvervsuddannelser ansvarlige myndigheder læg-
ges ind i faste rammer. Endvidere vil et snæ-
vert samarbejde være af betydning for udform-
ningen af den yderligere skolemæssige under-
visning, som det vil blive nødvendigt at give de
elever, der søger videregående tekniske uddan-
nelser, bl. a. på teknikum.

Under overvejelserne af de ikke-faglærtes
uddannelsesmuligheder har kommissionen om
uddannelse af ikke-faglærte peget på de mulig-
heder, som skolen byder for en særligt tilrette-
lagt undervisning i folkeskolens sidste klasser,
samt undervisningen i ungdomsskolen, hvorved
det til en vis grad vil være muligt at opfylde de



krav, der må stilles til de unge ikke-faglærtes
uddannelse. En omlægning af undervisningen i
ungdomsskolerne i mere erhvervsmæssig betonet
retning vil også være af betydning for de unge,
der agter at søge en faglig eller teknisk uddan-
nelse, som ikke påbegyndes umiddelbart efter
udgangen af folkeskolen.

Fra skolens side er der en stigende forståelse
af behovet for at tilrettelægge undervisningen i
højere grad med henblik på de unges senere er-
hvervsuddannelse. Det påtænkes således at til-
rettelægge en faglig betonet lin je-deling i fol-
keskolens 8. og 9- klasse inden for de rammer,
der er fastlagt ved den nye skolelovgivning.

For at afbøde virkningerne af den admini-
strative opdeling mellem erhvervsuddannelserne
og skoleundervisningen er der i efteråret 1958
nedsat et særligt kontaktudvalg med repræsen-
tanter fra administrationens forskellige grene.
Dette udvalg skal tage sig af aktuelle samord-
ningsproblemer og har i første række beskæf-
tiget sig med spørgsmålet om kontakten mellem
folkeskolen og de nærmest liggende erhvervs-
uddannelser, jfr. bilag 43.

f. Gennem sit arbejde har teknikerkommissio-
nen fået indblik i den administrative splittelse
inden for uddannelsesområdet, der vanskeliggør
et overblik over hele uddannelsessystemet og
hæmmer en fælles planlægning og en samlet
vurdering, som ikke mindst er påkrævet ved
tilrettelæggelse af de betydelige investeringer
inden for uddannelsesområdet og ved iværksæt-
telse af nye uddannelser og ændringer af bestå-
ende. Det har bl. a. voldt kommissionen de
største vanskeligheder at indhente elementære
oplysninger om tilgangen til de enkelte ud-
dannelser, frafaldet under uddannelsestiden, ud-
budet af færdiguddannede og andre statistiske
oplysninger, som er nødvendige for en rationel
planlægning. Det har selv inden for et så for-
holdsvis afgrænset område som de tekniske og
naturvidenskabelige uddannelser endogså været
meget vanskeligt at få en samlende oversigt
over de eksisterende uddannelser og deres nær-
mere tilrettelæggelse, samt at opnå kendskab til
planer og ønsker vedrørende ændringer og ud-
bygning af uddannelserne.

Hertil kommer, at ændringer i det tekniske
og naturvidenskabelige uddannelsessystem på
det nøjeste hænger sammen med udviklingen i
hele den øvrige del af undervisnings- og ud-
dannelsesområdet, og mulighederne for kontakt
og samordnede bestræbelser med disse dele af

uddannelsesfeltet har ifølge sagens natur været
ringe.

5. Det er kommissionens opfattelse, at den for-
bedring af uddannelsesstandarden, som er uom-
gængelig nødvendig, stiller krav til ændring af
uddannelsesvæsenets administration.

Det er et af kommissionens ledende syns-
punkter, at der bør skabes et trindelt, fleksibelt
uddannelsessystem med frie muligheder for en
gradvis opstigning gennem de enkelte uddan-
nelsestrin for de særligt velegnede og interes-
serede. Hvis produktionen skal holde sig på
højde med den tekniske udvikling, kræves det
tillige, at uddannelsessystemet tilrettelægges med
henblik på en øget bevægelighed på arbejds-
markedet. De enkelte uddannelser kan derfor
ikke rationelt tilrettelægges uden hensyntagen
til andre tilgrænsende uddannelser. I mange til-
fælde kræver den erhvervsmæssige, tekniske og
videnskabelige udvikling en ændring af ud-
dannelsesforholdene, der går på tværs af de un-
der tidligere tiders økonomiske og tekniske for-
hold fastlagte vertikale og horisontale grænser
mellem de enkelte grupper på arbejdsmarkedet
og den dertil knyttede ordning af uddannelses-
forholdene. Der er et voksende behov for at
overvinde disse skel både af hensyn til den
enkelte, der måske af mere tilfældige grunde
havner i en bestemt bås, og som uanset evner og
interesser senere har vanskeligt ved at opnå en
mere tilfredsstillende beskæftigelse, og af hen-
syn til samfundet som helhed; den utilstrække-
lige bevægelighed på arbejdsmarkedet hæmmer
en effektiv udnyttelse af arbejdskraften og for-
mindsker derved den ellers mulige vækst i den
samlede beskæftigelse og produktion.

Det er kommissionens opfattelse, at det er
afgørende vigtigt, at der sker en samling af
den erhvervsmæssige uddannelses administra-
tion, ganske særligt for så vidt angår uddannel-
sen af faglærte, ikke-faglærte og teknikere. En
sådan samling vil være en forudsætning for den
indbyrdes afstemning af disse uddannelser, li-
gesom den vil muliggøre den nødvendige fælles
planlægning under hensyn til de stadige ændrin-
ger i uddannelsesforholdene, som udviklingen
kræver.

Der er et voksende behov for yderligere ud-
bygning af forbindelserne mellem den alminde-
lige skoleundervisning og de elementære er-
hv er sud dannelser. Ved tilrettelæggelse af de
kortvarige tekniske uddannelser har det som
omtalt været nødvendigt at tilvejebringe mulig-



8 5

hed for en særlig forberedende undervisning i
folkeskolen og i aftenskolen. Det kan ligeledes
nævnes, at en betydelig del af de uddannelses-
foranstaltninger for unge ikke-faglærte, som er
foreslået af kommissionen om uddannelse af
ikke-faglærte, har direkte tilknytning til folke-
skolen og ungdomsskolen. Der er næppe tvivl
om, at udviklingen - som det allerede er tilfæl-
det i de fleste andre lande - vil kræve en langt
stærkere forbindelse mellem skolen og er-
hvervsuddannelserne; den tilnærmelse mellem
disse to uddannelsesformer, som har fundet
sted i de allersidste år, er blot en begyndelse til
en rig udvikling, som vil befrugte såvel skole-
undervisningen som erhvervsuddannelserne.

Kommissionen finder endvidere, at der på
så mange områder er indbyrdes forbindelse mel-
lem de højere uddannelser, at den størst mulige
administrative samling også af disse uddannel-
ser er ønskelig. Disse uddannelser er desuden
nært forbundne både med den almindelige sko-
leundervisning og i mange tilfælde med de ele-
mentære erhvervsuddannelser, hvorfor det ville
være hensigtsmæssigt, om de højere uddannel-
ser var under samme øverste administration som
folkeskolen og de elementære erhvervsuddan-
nelser.

En samling af hele uddannelsesvæsenets ad-
ministration vil fremme mulighederne for, at
der kan tilvejebringes en jcelles planlægning,
omfattende både erhvervsuddannelserne, folke-
skolen, ungdomsskolen m. v. samt de højere
uddannelser. En sådan samling vil tillige inde-
bære muligheder for besparelser ved en mere
hensigtsmæssig udnyttelse af den samlede ud-
dannelseskapacitet, ligesom frigjort uddannel-
seskapacitet i de tilfælde, hvor visse uddannelser
eller uddannelsesformer får en aftagende be-
tydning, hurtigere kan overføres til brug for
andre uddannelser med stigende tilgang.

En samling tilsigter ikke, at de enkelte ud-
dannelsesformer skal opgive deres særpræg eller
specielle målsætning. En samling af hele ud-
dannelsessystemet og en hermed forbunden
rationalisering af undervisningsvæsenets orga-
nisation vil ikke hindre, at de enkelte uddan-
nelsers særlige karakter opretholdes.

I forbindelse med en samling må det tilstræ-
bes, at administrationen får mulighed for at ud-
folde det fornødne initiativ med hensyn til ud-
dannelsesvæsenets videre udvikling. Administra-

tionen må nøje kunne følge de skiftende ud-
dannelsesbehov og vurdere pædagogiske nydan-
nelser med henblik på deres mulige anvendelse
inden for de forskellige grene af uddannelses-
væsenet. Den må endvidere kunne udarbejde de
til planlægning af uddannelserne fornødne sta-
tistiske og økonomiske oversigter vedrørende til-
gang etc. til skoler, læreanstalter og andre ud-
dannelsesfelter og kunne tilrettelægge de sam-
lede investeringsplaner. Forvaltningen af de
omhandlede opgaver må tilrettelægges på en
sådan måde, at såvel økonomiske, juridiske som
pædagogiske sager kan behandles hurtigt. Ad-
ministrationen må have nær kontakt med uddan-
nelsesanstalterne, erhvervene og de faglige or-
ganisationer, ligesom opmærksomheden bør væ-
re rettet mod sammenhængen mellem uddannel-
se og forskning.

På baggrund af de her fremførte erfaringer
og overvejelser anser kommissionen det for væ-
rende af største betydning, at der i videst mulig
udstrækning sker en samling af administratio-
nen af undervisnings- og uddannelsesvæsenet,
og kommissionen henstiller til regeringen at
overveje, hvorvidt denne samling bedst sker
under én minister.

Kommissionen har ikke anset sig for at være
det rette organ til at udforme nærmere forslag
herom og har ment, at det lå uden for kommis-
sionens opgave at optage forhandlinger med de
enkelte erhverv om deres stilling hertil. Kom-
missionen skal imidlertid indtrængende hen-
stille, at regeringen, når den har taget stand-
punkt til hovedlinjerne for den administrative
opbygning, nedsætter et hurtigt arbejdende ud-
valg med den opgave at udarbejde detaljerede
forslag om omlægningen af administrationen og
om dens effektivisering. Hurtig handlen er på-
krævet af hensyn til den udvikling i undervis-
nings- og uddannelsesforholdene, som trænger
sig på, og om hvis nødvendighed der er enighed
i alle kredse. Det er derfor ikke kommissio-
nens tanke, at disse bestræbelser skal medføre
opsættelse af det lovgivningsarbejde, der er un-
der forberedelse.

Kommissionen finder endelig, at det er af
stor betydning, at der oprettes et rådgivende ud-
dannelsesråd, hvor de grundlæggende synspunk-
ter for uddannelsen kan forhandles mellem re-
præsentanter for erhvervene, de faglige organi-
sationer og administrationen.





87

STATSMINISTERIET

BILAG 1

København, den 10. juli 1956.

Gennem de sidste par år har opmærksomhe-
den i stigende grad været rettet mod de pro-
blemer, den tekniske udvikling og den stærke
vækst i industrien rejser med hensyn til ud-
dannelsen af teknikere. Man har peget på man-
gel på naturvidenskabeligt og teknisk uddan-
net arbejdskraft og på behov for nye uddan-
nelsesformer, ligesom det er fremhævet, at den
stærke tilgang af unge i de kommende år nød-
vendiggør en betydelig forøgelse af den tek-
niske uddannelse.

Regeringen har nøje fulgt denne diskussion
og har allerede på forskellige punkter søgt at
imødekomme behovet for udvidede uddannel-
sesmuligheder. Således kan henvises til mate-
matikundervisningskommissionen og den af un-
dervisningsministeren den 10. april d. å. af-
holdte rundbordskonference, samt til handels-
ministeriets teknikumudvalg, som nedsattes for
godt et år siden for at gennemgå de forskellige
teknikas undervisningsmæssige, administrative
og økonomiske forhold. Som første resultat af
denne udvikling er åbnet adgang for uddannel-
sen af »maskinteknikere«.

I erkendelse af, at der her foreligger en om-
fattende række indbyrdes sammenhængende
problemer, og at det er af den allerstørste be-
tydning for landets fremtidige økonomiske
fremgang, at der hurtigt tilvejebringes egnede
løsninger, har regeringen den 26. juni besluttet
at nedsætte 3 udvalg af sagkyndige til at kort-
lægge hele problemområdet og formulere for-
slag til påkrævede foranstaltninger.

Til hurtig behandling af de mest presserende
problemer nedsættes af finansministeren et min-
dre udvalg med repræsentanter fra finansmini-
steriet, handelsministeriet, undervisningsmini-
steriet, Danmarks tekniske Højskole samt de
tekniske skoler med henblik på snarest muligt
at afgive indstilling om foranstaltninger, som
kan og bør træffes omgående med henblik på

forøgelse af antallet af teknikere til rådighed
for erhvervene, for de undervisningsopgaver,
teknikeruddannelsen stiller, samt for forsknin-
gen.

Til behandling af problemerne vedrørende
den niatematisk-naturvidenskabelige uddannel-
ses karakter og omfang - herunder såvel spørgs-
mål vedrørende skoleundervisningen som
spørgsmålet om videregående uddannelse og
forskningsstillinger — har undervisningsmini-
steren nedsat et udvalg med rektor for Dan-
marks tekniske Højskole som formand og iøv-
rigt bestående af repræsentanter fra folkeskolen
og den højere skole samt universiteterne.

Endelig nedsættes for det tredie et bredere
sammensat udvalg vedrørende de mere generel-
le uddannelsesproblemer, som hele den tekniske
udvikling rejser på noget længere sigt. Det vil
blive opgaven for dette udvalg, i hvilket jeg
på regeringens vegne skal anmode Dem om at
indtræde som formand,

1) at opridse de tendenser, den fremtidige
tekniske udvikling indebærer med hensyn
til behovet for ingeniører og andre tek-
nikere af forskellige faggrupper og kva-
lifikationsgrader, og

2) at skitsere rammerne for den fremtidige
tekniske uddannelse med henblik på at
sikre en udvidelse og effektivisering af
hele denne tekniske uddannelse, idet der
herved må tages hensyn til sammenkæd-
ningen med lærlingeuddannelsen, de tek-
niske skoler og fagskolerne, ligesom det
må sikres, at den tekniske uddannelse på
harmonisk måde bygger videre på den al-
mindelige skoleundervisning.

Udvalget bør herved have opmærksomheden
henledt på, at der sikres ligelig adgang til den
tekniske uddannelse og åbnes adgang for kvin-
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der til disse uddannelsesområder, ligesom ud-
valget bør overveje de problemer, som kan op-
stå ved dannelsen af en stor samfundsgruppe af
tekniske funktionærer.

For at sikre den nøjeste kontakt med det ar-
bejde, der udføres i de førstnævnte to mere
specielle udvalg, har regeringen anmodet disse
udvalgs formænd om at indtræde i hovedud-
valget, således, at rektor, professor Anker Enge-
lund indtræder som næstformand i dette ud-
valg, løvrigt vil der blive udpeget repræsentan-
ter fra

Dansk Ingeniørforening
Ingeniørsammenslutningen
De samvirkende Fagforbund

Skolen
Undervisningsministeriet
De tekniske skoler
Handelsministeriet
Det økonomiske sekretariat
Arbej dsministeriet
Arbej dsmarkedskommissionen
Atomenergikommissionen.

Den for udvalgets arbejde fornødne, sekre-
tærbistand vil blive stillet til rådighed af de for-
skellige ressortministerier.

Kampmann

Toft-Nielsen.



89

BILAG 2

STATSMINISTERIET
København, den 28. september 1956.

Under henvisning til statsministeriets offent-
lige meddelelse af 10. juli 1956 vedrørende de
udddannelsesproblemer, som den tekniske ud-
vikling rejser på længere sigt, skal man herved
meddele, at regeringen har nedsat den i med-
delelsen omhandlede kommission, som får til
opgave

at opridse de tendenser, den fremtidige tekni-
ske udvikling indebærer med hensyn til be-
hovet for ingeniører og andre teknikere af
forskellige faggrupper og kvalifikationsgra-
der, og

at skitsere rammerne for den fremtidige tekni-
ske uddannelse med henblik på at sikre en
udvidelse og effektivisering af hele denne
uddannelse.

Der må ved kommissionsarbejdet tages hen-
syn til sammenkædningen med lærlingeuddan-
nelsen og uddannelsen ved de tekniske skoler
og fagskolerne, ligesom det må sikres, at den
tekniske uddannelse på harmonisk måde bygger
videre på den almindelige skoleundervisning.
Kommissionen bør herved have opmærksomhe-
den henledt på, at der sikres ligelig adgang til
den tekniske uddannelse og åbnes adgang for
kvinder til disse uddannelsesområder, ligesom
kommissionen bør overveje de problemer, der
kan opstå ved dannelsen af en stor samfunds-
gruppe af tekniske funktionærer.

Regeringen har beskikket følgende medlem-
mer af kommissionen:

formand:
direktør, civilingeniør, dr. techn. C. A. Møl-

ler,

næstformand:
rektor, professor, dr. techn. Anker Engelund,

der tillige er formand for det af undervisnings-

ministeriet nedsatte særlige udvalg vedrørende
den matematisk-naturvidenskabelige uddannel-
se,

afdelingschef i finansministeriet E. Ulrik An-
dersen, der tillige er formand for det af finans-
ministeriet nedsatte særlige udvalg vedrørende
de mest presserende spørgsmål i forbindelse
med teknikeruddannelsen,

direktør F. V. Haugsted, der er formand for
handelsministeriets teknikumudvalg,

direktør, civilingeniør Axel Kristensen, udpe-
get af Dansk Ingeniørforening,

maskiningeniør Peter Meiling, udpeget af In-
geniør-Sammenslutningen,

næstl ormand i De samvirkende Fagforbund
Einar Nielsen, udpeget af De samvirkende Fag-
forbund,

formanden for Danmarks Lærerforening,
overlærer Stinus Nielsen, departementschef i
undervisningsministeriet Agnete Vøhtz og de-
partementschef i undervisningsministeriet Alb.
Michelsen, alle udpeget af undervisningsmini-
steriet,

direktør J. Barner-Rasmussen som repræsen-
tant for de tekniske skoler og kontorchef i han-
delsministeriet Axel Roelsen, begge udpeget af
handelsministeriet,

departementschef i boligministeriet Axel
Skalts som repræsentant for arbejdsmarkeds-
kommissionen, sekretariatschef Erik Ib Schmidt,
det økonomiske sekretariat, og kst. departe-
mentschef i økonomi- og arbejdsministeriet M.
O. Olufsen, alle udpeget af økonomi- og ar-
bejdsministeriet,

departementschef H. H. Koch som repræsen-
tant for atomenergikommissionen,
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socialministeriets statsvidenskabelige konsu-
lent Henning Friis, der tillige fungerer som
kommissionens sekretær.

Endelig har statsministeriet anmodet Fælles-
repræsentationen for Danske Arbejdsleder- og
tekniske Funktionærforeninger om at ville ud-
pege en repræsentant for fællesrepræsentationen
til at indtræde som medlem af kommissionen.

Der tillægges kommissionens medlemmer rej-
segodtgørelse og diæter i henhold til § 972 i
lov nr. 301 af 6. juni 1946 om statens tjeneste-
mænd.

H. C. Hansen

Toft-Nielsen.
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Den følgende oversigt, der har været et arbejdsgrundlag for en række af teknikerkommissionens
overvejelser, omfatter offentlige eller offentligt godkendte tekniske og naturvidenskabelige uddan-
nelser samt visse ikke-godkendte private tekniske uddannelser.

Endvidere indeholder oversigten oplysninger om enkelte uddannelser, hvorom der er fremsat
forslag, og som - eventuelt med visse ændringer - kan forventes iværksat i løbet af forholdsvis
kort tid.

Enkelte ganske kortvange kurser samt forsvarets tekniske uddannelser er ikke medtaget i over-
sigten.

A. Uddannelser, til hvilke der kræves studentereksamen

eller særlig adgangseksamen på tilsvarende niveau.1}

I. Det matematisk-fysiske studium ved
universiteterne.

De matematisk-fysiske faggrupper under de
matematisk-naturvidenskabelige fakulteter ved
universiteterne i København og Århus omfatter
fagene matematik, fysik, kemi og astronomi.
Studierne kan ifølge den nugældende studie-
plan afsluttes enten med skoleembedseksamen
(cand. mag.) eller med en magisterkonferens
(mag. scient.), hvortil studiet har en noget
mere specialiseret og videnskabelig karakter.

Begge disse eksaminer giver adgang til be-
skæftigelse ved videnskabeligt arbejde og til
ansættelse som lærer ved gymnasieskolerne.

ADGANGSBETINGELSER
Principielt giver alle studentereksamensret-

ninger adgang, men studiet forudsætter kend-
skab til det stof, der gennemgås inden for
gymnasiets matematisk-naturvidenskabelige ret-
ning.

!) Ved enkelte af de under A omhandlede uddannelser
er der tillige adgang for aspiranter med mindre om-
fattende skolemæssige forudsætninger.

STUDIET

a. Skole embedseksamen,
Efter den nugældende studieordning består

studiet af 2 hovedafdelinger: forstudiet og fag-
studiet. I forstudiet indgår 2 prøver: forprøven,
der er normeret til 2 års varighed, men hvortil
i almindelighed anvendes 21/o-3 år, og en
mindre prøve, lærerprøven, der er normeret til
1 års varighed, idet fagstudiet dog påbegyndes
samtidig med studiet til denne prøve. (Lærer-
prøven er en traditionel betegnelse, som nu -
i modsætning til tidligere — ikke længere har
noget udpræget sigte mod fremtidig pædago-
gisk virksomhed).

Lærerprøvestudiet og fagprøvestudiet er nor-
meret til 2 år, men i almindelighed anvendes
henved 3 år hertil, idet dog lærerprøven i de
allerfleste tilfælde aflægges året efter forprø-
ven. Den gennemsnitlige samlede studietid an-
drager henved 6 år.

Forstudiet omfatter fagene fysik, matematik,
kemi og astronomi, hvori der gives et grundlag
for videregående studier. Eftersom fysik og
astronomi kræver betydelige matematiske forud-
sætninger, er hovedvægten det første år lagt på
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matematik samt på kemi. Derefter reduceres
timetallet i matematik og øges i fysik; over
astronomi forelæses først fra det 3. semester.

Efter bestået forprøve vælges et af de fire
fag som hovedfag til den afsluttende fagprøve
- dog kan de 4 fag kombineres enten med

musik eller gymnastik (det sidste imidlertid
kun i København), der i så fald træder i stedet
i or fagprøvefaget. Fagprøven omfatter kun ét
lag eller fagområde, som studeres særligt ind-
gående og i hvilket speciale opgives.

b. Magisterkonferens.
Efter forprøve bestået med første karakter

eller efter en særlig prøve kan lærer- og fag-
prøvestudiet erstattes af et mere specielt studi-
um, der fører frem til magisterkonferens, som
kan aflægges i skoleembedseksamensfagene og
desuden i geodæsi, forsikringsmatematik og
meteorologi. Konferensen, der i reglen varer
ca. eet semester længere end skoleembedseksa-
men, består af en 4 ugers hjemmeopgave samt
en eller flere mindre skriftlige opgaver og en
mundtlig eksamination, som afsluttes med en
offentlig forelæsning over et opgivet emne.

TILGANG OG DIMITTENDANTAL
Den gennemsnitlige tilgang til studiet har

indtil de seneste år andraget 30-40. Fra efter-
årssemestret 1956 har der imidlertid været en
stærkt forøget tilgang til studiet, idet der i
1956, 1957 og 1958 har meldt sig henholds-
vis 84, 74 og 75 til studierne under denne
faggruppe ved Københavns Universitet. I sam-
me år har der meldt sig henholdsvis 38, 40 og
55 til det matematisk-fysiske studium ved År-
hus Universitet. Der er således i løbet af få år
sket en meget betydelig forøgelse af tilgangen.

Der er et ganske betydeligt frafald. Af 347
studerende, som i årene 1941, 1942 og 1945-52
(for krigsårene 1943 og 1944 udsendtes ingen
arslister) indmeldte sig til det matematisk-fy-
siske studium, har 191 eller 55 c/c aldrig ind-
meldt sig til forprøven, medens 34 af de 256,
der indstillede sig til denne eksamen, aldrig
bestod. Det totale frafald var således 65 %.
Regner man imidlertid kun med de studerende,
der har indstillet sig til forprøven, bliver fra-
faldsprocenten 22. Så at sige alle, der har be-
stået forprøven, gennemfører også studiet.

Frafaldet under studiet sker således hoved-
sagelig før og under forprøven. En under-
søgelse over en 10-årig periode viser, at der
blandt studerende med studentereksamen mel-

lem 15,00-14,00 og 14,00-13,00 var en fra-
faldsprocent på henholdsvis 45 og 77, og at
praktisk talt ingen med studentereksamen un-
der 13,00 gennemførte studiet.

På grund af det store frafald har tilgangen
af kandidater - herunder magistre - bortset fra
tilfældige variationer ligget ret konstant med et
gennemsnit af ca. 15 årligt.

II. Seminariernes linjeuddannelse
i matematik og fysik.

Med den ved seminarieloven af 11. juni 1954
gennemførte omlægning af læreruddannelsen
på seminarierne indførtes linjeuddannelse bl. a.
i matematik og fysik og en to-fags linje i mate-
matik-fysik. Denne uddannelse tilsigter at give
en dyberegående undervisning med særlig hen-
blik på folkeskolens højere klasser, herunder
eksamensafdelingerne. Studenter kan ved dag-
undervisning gennemføre uddannelsen på 3 år,
i øvrigt er læreruddannelsens varighed på dag-
seminarier 4 år og på aftenseminarier 5 år.

ADGANGSBETINGELSER
a. Den 3-arige uddannelse for studenter.

Ansøgeren må

1) være fyldt 19 år
2) have bestået studentereksamen med et efter
seminariets skøn tilfredsstillende resultat.

b. Den 4- og 5-årige uddannelse.
Ansøgeren må

1) være fyldt 18 år
2) bestå en optagelsesprøve i følgende fag:

Dansk (skriftlig og mundtlig), regning,
kristendomskundskab (personer, der ikke er
medlem af folkekirken, kan forlange sig fri-
taget for optagelsesprøve i dette fag), hi-
storie, geografi, naturhistorie, naturlære,
matematik, engelsk eller tysk og musik.
(Forberedelse til optagelsesprøven kan
finde sted i præparandklasser af ca. 10
mdrs. varighed; disse klasser er oprettet ved
seminarierne og ved enkelte højskoler).
Ansøgere, der har bestået studentereksamen
eller andre eksaminer, der kan ligestilles
hermed eller realeksamen, almindelig for-
beredelseseksamen eller pigeskoleeksamen
med et efter seminariets skøn tilfredsstil-
lende resultat kan optages, når de består op-
tagelsesprøve alene i dansk, regning og
kristendomskundskab.
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Ansøgere, der ved et skoleårs begyndelse er
fyldt 20 år, og som har gennemgået mindst
2 folkehøjskolekurser, kan optages, når de
består en optagelsesprøve alene i dansk
(skriftlig og mundtlig), regning, matema-
tik, naturlære og eet fremmed sprog.

STUDIET
Linjeuddannelsen kan ved den 4-årige se-

minarieuddannelse tidligst påbegyndes i 2.
klasse, hvor der ligesom i 3. og 4. klasse gives
6 timers ugentlig undervisning i valgfri linje-
fag. — Ved den 3-årige seminarieuddannelse for
studenter gives i reglen heller ikke linjefags-
undervisning i det første studieår, men 6 timer
ugtl. i 2. og 3. skoleår.

TILGANG OG DIMITTENDANTAL
I årene 1956-58 påbegyndte følgende antal

elever linjeuddannelse i matematik, fysik og
matematik-fysik:

I årene 1958 og 1959 dimitteredes følgende
antal lærere fra seminarierne med linjefagene
matematik, fysik og matematik og fysik kom-
bineret.

1958 1959
Linjefag

3-år. udd. 3-âr. udd. 4-år. udd.

Matematik 52 64 114
Fysik 0 19 34
Matematik og fysik 10 17 6

lait 62 100 154

Tallene viser, at påbegyndte to-fagslinjer hid-
til har vist en tendens til i løbet af undervisnin-
gen at blive til et-fagslinjer.

III. Uddannelser på Danmarks tekniske Højskole.

Danmarks tekniske Højskole har til opgave
at meddele en højere teknisk undervisning på
videnskabeligt grundlag og at fremme udvik-
lingen og den praktiske anvendelse af de tek-
niske videnskaber og de til grund herfor lig-
gende almene videnskaber. Højskolen uddan-

ner civilingeniører og akademiingeniører samt
tekniske licentiater.

ADGANGSBETINGELSER

De adgangsgivende eksaminer til Danmarks
tekniske Højskole er enten
1) den matematisk-naturvidenskabelige studen-

tereksamen,
2) adgangseksamen til civilingeniørstudiet m.v.

eller
3) andre eksaminer:

a) afgangseksamen fra teknika i forbindel-
se med realeksamen eller almindelig
forberedelseseksamen (præliminæreksa-
men), suppleret med en prøve i natur-
historie (biologi og fysiologi),

b) afgangseksamen fra forsvarets gymna-
siums 2. afdeling.

Ca. 90 % af de studerende ved højskolen
(og ved ingeniørakademiet) er studenter; kun
1/s af de realister, der gennem de sidste 3 år er
optaget på grundlag af adgangseksamen, har
opnået tilstrækkelig højt pointstal efter ét års
forberedelse til denne eksamen — flertallet har
anvendt 2-3 år dertil. Det kan derfor i mange
tilfælde synes tilrådeligt i stedet for adgangs-
eksamen at tage matematisk-naturvidenskabelig
studentereksamen, der på kursus kan opnås på
2 år - og som desuden har den fordel at gi\e
adgang til universitetet og til adskillige andre
uddannelser.

For at bestå adgangseksamen kræves et gen-
nemsnit: på 12,00 efter en karakterskala med
ug lig 15. På grund af pladsmangel er det
imidlertid ikke muligt at optage alle optagelses-
berettigede ansøgere, og minimumskvotienterne
for optagelse på højskolen er derfor betydelig
højere end de kvotienter, der kræves til at bestå
både studentereksamen og adgangseksamen jfr.
side 97.

a. Civilingeniør studiet.
Højskolen omfatter følgende 4 studieretnin-

ger, der hver under 2. dels studiet giver mulig-
hed for yderligere specialisering:
1. Bygningsingeniørstudiet — med speciale i

husbygning, bærende konstruktioner eller
vej- og vandbygningsteknik.

2. Maskiningeniørstudiet er opdelt i 2 hoved-
linjer S og M henholdsvis for skibsbyg-
ningsingeniører og de øvrige maskininge-
niører.
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Timeantallet ved civilingeniør studiet.
Antal Antal Antal Antal

Retning forelæsn. ovelser forelæsn. øvelser
v. 1. del v. 1. del v. 2. del v. 2. del

Bygningsingeniører 1232 416 1210 172 3
Maskiningeniører 1190 416 1071 l603 : )
Elektroingeniører 1190 416 1070 1392;;)
Kemiingeniører 1172 1410 976 1854
1) heraf 504 i værkstedsåret.
2) herunder lektioner i værkstedsåret.

Lektioner
ialt

4581
4280
4068
5412

3. Elektroingeniørstudiet med speciallinjer i
fysik, teleteknik og stærkstrømselektrotek-
nik.

4. Kemiingeniørstudiet (tidligere benævnt fa-
briksingeniørstudiet) der giver mulighed
for speciale i tekstilkemi- eller reproduk-
tionsteknik.

Den samlede studietid er af 4V2 års varig-
hed. For maskin- og elektroingeniørstuderende
kræves der dog ud over studietiden ved lære-
anstalten tillige en 1-årig værkstedsuddannelse,
der normalt tages efter bestået 1. del.

For alle 4 studieretninger gælder det, at un-
dervisningen til 1. del (2 år) i væsentlig grad
omfatter grundvidenskaberne matematik, fysik
og kemi. For bygnings-, maskin- og elektro-
ingeniørstuderende er matematik (matematisk
analyse, geometri og rationel mekanik) sam-
men med fysik hovedfagene. For kemiingeniø-
rer lægges hovedvægten på kemi (uorganisk,
organisk og fysisk kemi).

2. del er af 2V2 års varighed og forbeholdt
de tekniske fag for alle 4 studieretninger, så-
ledes at der i det første I1/-? år af 2. dels-studiet
gives almen teknisk undervisning, medens det
sidste år helt eller delvis er forbeholdt special-
studier.

Timetallet ved de forskellige studieretninger
fremgår af ovenstående oversigt.

b. Akademiingeniørstudiet.
Studiet, der blev oprettet i 1957, kvalificerer

til de samme stillinger som civilingeniørstudiet,
- bortset fra mere teoretisk betonede forsknings-
opgaver.

Adgangsbetingelserne er de samme som ved
civilingeniørstudiet og ligeledes opdelingen på
4 studieretninger. Da ingeniørakademiet kun
kan optage 100 om året, 25 på hver studieret-
ning, (i 1959 er der dog sket en mindre kapa-
citetsudvidelse, idet det er blevet muligt: at be-
gynde to hold for bygningsingeniører), har det
været nødvendigt at indføre adgangsbegræns-
ning af samme karakter som ved civilingeniør-
studiet.

Studietiden er kortere end ved civilingeniør-
studiet. Ved bygnings-, elektro- og kemiafdelin-
gerne varer akademiingeniørstudierne 3V2 år
inclusive V2 års praktisk uddannelse, ved den
maskintekniske retning strækker studiet sig over
4 år, iberegnet ét års praksis. Akademiingeniør-
studierne er således for de respektive retninger
henholdsvis 1, 2, 1 og IV2 år kortere end de
tilsvarende civilingeniøruddannelser.

Timetallet ved de forskellige studieretninger
fremgår af nedenstående oversigt.

TILGANG OG DIMITTENDANTAL

Antallet af optagelsesberettigede ansøgere til
højskolen (Polyteknisk Læreanstalt og fra 1957
tillige Danmarks Ingeniørakademi) har i
årene 1955 til 1959 andraget 532, 665, 834,
748 og 678, medens højskolen i 1955 og
1956 har kunnet optage ca. 400, i 1957 og
1958 ca. 540 og i 1959 ca. 560.

Fordelingen af de optagne på civil- og aka-
demiingeniørstudiets forskellige retninger samt
de krævede minimumskarakterer for årene 1957
til 1959 samt antallet af dimitterede civilinge-
niører fremgår af de følgende oversigter:

Retning

Timeantallet ved akademiingeniørstudiet.

Bygningsingeniører
Maskiningeniører .
Elektroingeniører .
Kemiingeniører

Antal
klassetimer

1980
2375
2381
1626

Antal
øvelses-

timer

1792
1057
1170
2212

Lektioner
ialt

3772
3432
3551
3838

Praktisk
uddannelse

5. halvår
3. og 4. halvår
3. halvår
5. halvår



c. Den tekniske licentiatgrad, (lic. techn.).
Ved kgl. anordning af 29. oktober 1953 op-

rettedes ved Danmarks tekniske Højskole en
teknisk licentiatgrad, som tildeles personer, der
gennem et specielt tilrettelagt studium har vist
anlæg for teknisk-videnskabeligt forskningsar-
bejde og bestået de foreskrevne kundskabsprø-
ver.

Licentiatstudiet kan sideløbende med er-
hvervsarbejde gennemføres på 2-3 år.

Undervisningen forudsætter kandidateksamen
med første karakter fra højskolen eller fra et af
universiteterne.

7

Studiet følger en plan, der omfatter visse
kundskabsprøver og en teknisk-videnskabelig
undersøgelse af et problem inden for et valgt
hovedemne. Eksaminanden skal derefter i en af-
handling redegøre for undersøgelsens resultater
og holde 2 offentlige forelæsninger — den ene
over et selvvalgt emne i tilknytning til afhand-
lingen, den anden over et af faglæreren opgivet
emne inden for studieplanen.

I årene 1954-59 har henholdsvis 3, 3, 4, 11,
14 og 5 (ialt 40) påbegyndt studiet. I 1954-58
har ialt 6 erhvervet licentiatgraden.



98

IV. Uddannelser på Danmarks farmaceutiske Højskole.

a. Farmaceutuddannelsen.
I henhold til den ved anordning af 2. juni

1956 indførte nye studieordning, der for 1. dels
studerende fik virkning fra 1. september 1956
og for 2. dels studerende fra 1. september 1958,
falder uddannelsen, der er af 5 års varighed i
to afdelinger.

1. del består af en 2-årig praktisk og teoretisk
undervisning i apoteksgerning med tjeneste
som discipel på et apotek. Denne læretid af-
sluttes med discipeleksamen (hidtil medhjæl-
pereksamen), der afholdes af højskolen.

Den i henhold til indenrigsministeriets be-
kendtgørelse af 5. september 1958 oprettede
apoteksassistenteksamen (se side . . .), der af-
slutter mindst 3 års elevtid på et apotek,
giver efter en supplerende prøve ligestilling med
discipel eksamen med hensyn til adgangen til
studiet til den farmaceutiske kandidateksamens
2. del, forudsat at adgangsbetingelserne iøvrigt
er opfyldt.

Ifølge nævnte bekendtgørelses § 3, stk. 2,
har også defektriceelever mulighed for over-
gang til ansættelse som apoteksassistentelever.

2. del består af et 3-årigt videnskabeligt stu-
dium på Danmarks farmaceutiske Højskole; stu-
dierne afsluttes med kandidateksamen.

Farmaceutisk kandidateksamen er en betingel-
se for at opnå bevilling til at drive dansk apo-
tek. Farmaceutkandidater finder iøvrigt i vidt
omfang beskæftigelse indenfor medicinalindu-
strien og den kemiske industri.

ADGANGSBETINGELSER

Disse er de samme som ved Danmarks tek-
niske Højskole, idet der dog yderligere kræves
en tillægsprøve i latin og for antagelse som apo-
teksdiscipel tillige opfyldelse af visse helbreds-
betingelser.

STUDIET
Undervisningen på højskolen omfatter føl-

gende antal timer: uorganisk kemi/fysisk kemi
(230 forelæsninger og 488 øvelser), organisk
kemi (230 forelæsninger og 424 øvelser), fysik
(155 forelæsninger og 44 øvelser), botanik
(140 forelæsninger og 99 øvelser), farmakog-
nosi (100 forelæsninger og 120 øvelser), far-
maci (135 forelæsninger og 144 øvelser), bak-
teriologi (40 forelæsninger og 35 øvelser), fy-
siologi (25 forelæsninger), farmakologi (100

forelæsninger) samt biologi (10 forelæsninger
og 20 øvelser).

TILGANG OG DIMITTENDANTAL

Der har hidtil været optaget ca. 85 studerende
årligt på højskolens kursus, men på grund af
den herskende mangel på farmaceuter optages
der for tiden et større antal studerende. For
mandlige elever har der praktisk talt intet fra-
fald været. For kvindelige elever (ca. 45 c/c
af det samlede antal studerende) har der i
de senere år været en gennemsnitlig frafalds-
procent på 43. Dette store frafald fandt sted
efter bestået medhjælpereksamen, der gav ret til
beskæftigelse som medhjælper på apotek på lige
fod med farmaceutiske kandidater.

b. Den farmaceutiske licentiatgrad.
Danmarks farmaceutiske Højskole giver i

henhold til kgl. anordning af 19. februar 1954
farmaceutiske kandidater en videregående, vi-
denskabelig uddannelse, der sigter på opnåelse
af den farmaceutiske licentiatgrad.

Studiet, der kræver egnethed for farmaceutisk
forskningsarbejde, kan sideløbende med er-
hvervsarbejde gennemføres på 2-3 år.

Studiet forudsætter farmaceutisk kandidatek-
samen eller eventuelt anden embedseksamen
med første karakter.

Studiet omfatter 1) kursusundervisning med
praktiske, mundtlige og skriftlige prøver; i
reglen følger de studerende Den farmaceutiske
Højskoles biologiske fortsættelseskursus, der
omtales i det følgende. 2) Derudover udarbej-
des en videnskabelig undersøgelse indenfor det
valgte studieområdes hovedemne. 3) På grund-
lag af studiet og den nævnte undersøgelse skal
skrives en videnskabelig afhandling. 4) Eksa-
men afsluttes med 2 offentlige forelæsninger,
den ene over et selvvalgt emne i tilknytning til
afhandlingen, den anden over et opgivet emne
inden for studieplanen.

Tilgangen sammenfalder med det antal stu-
derende, der påbegynder biologisk fortsættelses-
kursus. Tilgangen hertil har i de sidste 4 år
været henholdsvis 3, 0, 1 og 5. I årene 1954-
58 har ialt 19 erhvervet denne licentiatgrad.

c. Fortsættelseskursus ved Danmarks farma-
ceutiske Højskole.
Biologisk fortsættelseskursus.

Dette kursus strækker sig over 5 semestre
(2V2 år) og påbegyndes hvert år den 1. februar.
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Kurset kan følges sideløbende med erhvervs-
arbejde.

For optagelse på kursus vil der normalt blive
krævet, at der højst er hengået nogle år efter
farmaceutisk kandidateksamen, og at denne er
bestået med mindstekarakteren 6.

Undervisningen, der afsluttes med mundtlig
eksamen, omfatter fagene fysiologi, farmakolo-
gi, biometri, histologi med histologisk teknik
og øvelser i biokemi samt i biologisk styrke-
bestemmelser af lægemidler.

De, der har bestået kursets afsluttende prøver
med tilfredsstillende resultat, har adgang til at
erhverve den før omtalte farmaceutiske licen-
tiatgrad ved opfyldelse af kun 3 af de 4 nævnte
studiekrav, nemlig punkterne 2-4.

Tilgangen har 1955-59 været henholdsvis 3,
0, 1 og 5 - i de samme år har henholdsvis 2, 2,
0 og 4 afsluttet studiet. Siden oprettelsen i 1942
har ialt 21 gennemført kurset, deraf har 19 se-
nere taget den farmaceutiske licentiatgrad.

Fortsættelseskurserne i anvendt matematik
og fysisk kemi.

Kurserne vil blive påbegyndt hvert år midt
1 september og er især beregnet for farma-
ceutiske kandidater, der er ansat i industrien,
specielt i medicinal- og levnedsmiddelindu-
striens forskningslaboratorier, men der optages
også andre akademikere, f. eks. licentiatstude-
rende ved Danmarks farmaceutiske Højskole,
laboratorielæger og farmaceutiske kandidater i
statens og apotekervæsenets kontrol- og forsk-
ningslaboratorier.

Hvert af kurserne omfatter ca. 100 under-
visningstimer, placeret i sene eftermiddagstimer
med 2 dobbelttimer ugentlig, således at der ikke
lægges hindringer i vejen for fortsat erhvervs-
arbejde.

Kurset i anvendt matematik blev afholdt
første gang i vinteren 1958/59, hvor 43 elever
deltog i undervisningen. 33 modtog bevis for
at have gennemført kursus i sin helhed.

Kurset i fysisk kemi afholdes første gang
vinteren 1959/60.

V. Arkitektuddannelsen.

Uddannelsen foregår på Kunstakademiets
Arkitektskole i København, der består af en 2-
årig forskole efterfulgt af en 3-årig hoved-
skole. Kun omkring halvdelen af de akademi-
uddannede arkitekter har imidlertid gennem-

gået hele denne 5-årige uddannelse, idet for-
skolestudiet kan erstattes af anden forudgående
uddannelse baseret på faglære.

ADGANGSBETINGELSER
a. Forskolen.
1. a) Matematisk-naturvidenskabelig studen-

tereksamen med mindst »godt« i gen-
nemsnit af års- og eksamenskaraktererne
i matematik og fysik
eller

b) adgangseksamen til civilingeniørstudiet
m. v.
eller

c) bestået prøver på akademiet i matematik,
fysik (uden astronomi) og kemi i et
pensum svarende til matematisk-natur-
videnskabelig studentereksamen.

2. Deltagelse i et 1-måneds optagelseskursus
på akademiet i projektions- og frihåndsteg-
ning, skrift og statik.

b. Hovedskolen.
Studerende fra forskolen skal dokumentere

gennemgang af 8 måneders håndværkslære
samt have bestået realeksamen eller prøver på
akademiet i dansk, historie og et fremmed
hovedsprog.

Af aspiranter, der ikke har gennemgået for-
skolen, kræves:

1. Bestået afgangsprøve som bygningskon-
struktør *) fra en bygmesterskole med en
gennemsnitskarakter på mindst rent mg^-
og tilsvarende minimum samt rent godt for
de henholdsvis under husbygning og statik
hørende karakterer.

2. Real- eller præliminæreksamen eller bestå-
ede prøver på akademiet i dansk, historie og
et fremmed hovedsprog.

3. Beståede prøver på akademiet i bygnings-
kunst og frihåndstegning samt godkendelse
af skole- og eksamensarbejder i husbyg-
ning fra bygmesterskolen.

STUDIET
På den 2-årige forskole undervises der i

første klasse ( A-klassen) i husbygningens
grundlæggende konstruktive principper og i

1) Efter den planlagte ændring af uddannelserne ved
bygmesterskolerne vil en ny et halvt år kortere ud-
dannelse til bygningstekniker give adgang til aka-
demiets hovedskole.

7"
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anden klasse (B-klassen) i den fuldstændige
projektering af et mindre én-familieshus.

I den 3-årige hovedskole, der ligesom for-
skolen er en dagskole, er det centrale under-
visningsemne i 1. klasse boligbyggeri og i 2.
klasse større bygningsanlæg, f. eks. kontor-, fa-
briks-, skole- eller boligbyggeri. I 3. klasse
projekterer eleverne selvstændigt et: større byg-
ningsanlæg efter eget valg; herunder kan der
vælges specialopgave bl. a. i byggeteknik, by-
planlægning, restaurering, have- eller møbel-
kunst og i industriel formgivning.

Arkitektskolens hovedfag er bygningskunst.
Undervisningen foregår dels i form af konsul-
tation ved tegnebordene i forbindelse med de
studerendes arbejde med opgaverne i bygnings-
kunst og dels som forelæsninger og øvelser,
der i undervisningsåret 1958-59 tilsammen gav
følgende lektionsantal, fordelt på hoved- og
specialfag:

Lektionsantal
Fag - — — lait

For- Hoved-
skole skole

Bygningskunst 1.253 3.083 4.341
Byggeteknik 413 124 542
Byplanlægning 13 28 41
Havekunst 6 6
Kunsthistorie og opmå-

ling 328 172 500
Restaurering 4 6 10
Tegning 449 210 659
Brugskunst 13 13
Billedkunst 38 38

2.470 3.680 6.150

Elever, der på tilfredsstillende måde har
gennemgået skolen, kan indstilles til deltagelse
i afgangskonkurrencen, hvor deltagerne selv-
stændigt inden for 3 måneder udarbejder et
projekt til et større bygningsanlæg eller lig-
nende. Projektet bedømmes af akademirådets
12 arkitekter, der afgør, om eleven har bestået
eller ikke. Deltagere, der består, modtager aka-
demiets afgangsbevis.

TILGANG OG DIMITTEND ANTAL
På grund af pladsmangel optages, som ne-

den for anført, kun et begrænset antal elever.

Ar

1954
1955
1956
1957
1958
1959

Forskolens
A-klasse

Ansø-
gere
60
85
73
79
99
90

Op-
tagne
40
40
38
38
41

Hovedskolens
1. klasse

Ansø-
gere
42
71
55
59
52
61

Op-
tagne

43
45
31
39
26

Afgang
bestået

75
54
51
5 3
52

VI. Brygmesteruddannelsen.

Elever fra Danmark, Norge, Sverige og Fin-
land gennemgår på Den skandinaviske Brygger-
højskole i København en uddannelse, som af-
sluttes med diplom som brygmester og kvalifi-
cerer til ansættelse i overordnede tekniske stil-
linger ved bryggerierne. »Den skandinaviske
komité til uddannelse af brygmestre« har til-
rettelagt og kontrollerer uddannelsen, der består
af et 1-årigt kursus samt, afhængig af elevens
forudsætninger, 1 eller 2 års praktisk uddan-
nelse.

ADGANGSBETINGELSER
Danske ansøgere skal for at påbegynde bryg-

mesteruddannelsen have bestået en af følgende
eksaminer:

1) a) Matematisk-naturvidenskabelig studen-
tereksamen med mindst 13,60 points i
gennemsnit (privatister dog kun 12,50),
eller

b) Nysproglig studentereksamen med til-
lægseksamen i naturfag, eller

c) Adgangseksamen til Danmarks tekniske
Højskole,
samt

d) Højere handelseksamen, svarende til ud-
dannelsen på Niels Brocks Handelsskole,

eller
2) Civilingeniøreksamen

eller
3) Farmaceutisk kandidateksamen.

Det bemærkes, at der i de senere år kun er
optaget civilingeniører (fortrinsvis kemiingeni-
ører) og farmaceuter.

UDDANNELSEN
Eleverne skal før den teoretisk uddannelse på

skolen gennemgå en grundlæggende praktisk
uddannelse på skandinaviske bryggerier; denne
del af uddannelsen varer tor civilingeniører og
farmaceuter normalt V2 år og for andre et år.

Undervisningen på kurset omfatter organisk,
fysisk og fysiologisk kemi, mikrobiologi, byg-
gens botanik, byg-, malteri- og bryghuslære,
gær- og lagerkælderlære, aftapningslære, mi-
neralvandslære, maskin- og bygningslære og
elektroteknik samt kemiske laboratorieøvelser,
maskintekniske øvelser, bryggeriregning, stati-
stik og ølbeskatning.

Undervisningen afsluttes med brygmester-
eksamen; brygmesterdiplomet tildeles imidlertid
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først efter en afsluttende praktisk bryggeri-ud-
dannelse, der for civilingeniører og farmaceuter
varer V2 år og for andre elever 1 år.

TILGANG OG DIMITTENDANTAL
Der antages og dimitteres kun 2-4 danske

elever årligt; ialt findes i Danmark 60-70 ud-
dannede brygmestre.

VII. Uddannelse af tekniske assistenter ved
Danmarks Radio.

Denne uddannelse, der er tilrettelagt som en
3-årig elevtid, kvalificerer til betjening af radio-
ens tekniske anlæg under optagelser og udsen-
delser. Uddannelsen sigter derimod ikke på
beskæftigelse ved fjernsynet, hvor de tilsvaren-
de arbejdsopgaver udføres af faglærte radiome-
kanikere, som ligeledes udfører reparations- og
vedligeholdelsesarbejde både ved radio og fjern-
syn.

ADGANGSBETINGELSER
1) Ikke over 22 år.
2) Bestået matematisk-naturvidenskabelig stu-

dentereksamen eller adgangseksamen til
Danmarks tekniske Højskole.

3) Øre for og kendskab til musik.

UDDANNELSEN
Under den 3-årige elevtid ved radioen, hvor-

under eleverne betegnes studieteknikere, opøves
de i betjening af alle radiohusets tekniske in-
stallationer, i båndoptagelses- og udsendelses-
teknik samt i reportagevognsarbejde.

Studieteknikerne gennemgår i reglen i det 2.
elevår ca. 1 måneds forkursus i radioteknik,
hvorefter de optages på Post- og telegrafvæse-
nets forstærkerkursus, jfr. side 117, der omfat-
ter 210 lektioner i elektrotekniske fag. Efter
bestået eksamen fra dette kursus gennemgår de
et efterkursus i transmissionsteknik, reportage-
teknik o. lign. på ialt ca. 50 lektioner.

TILGANG

Ialt ca. 70 elever har gennemført uddannel-
sen siden oprettelsen i 1947; i de senere år er
der optaget ca. 4 elever årligt.

B. Uddannelser, til hvilke der kræves forudgående

faglig uddannelse.

I. Uddannelser på teknika.

Uddannelsen på teknikum har til formål at
give studerende, som forinden har afsluttet en
praktisk læretid inden for håndværk og industri,
en teoretisk teknisk undervisning i et omfang,
som er nødvendigt eller ønskeligt for bestridel-
sen af ledende stillinger eller for udøvelsen af
selvstændig virksomhed inden for uddannelser-
nes fagområde.

Teknikum er opdelt i følgende 5 retninger:

a) Elektroteknikum med en stærkstrøms- og
en svagstrømslinje. (Ingeniør i elektrotek-
nik).

b) Maskinteknikum med en maskinteknisk, en
produktionsteknisk og en skibsteknisk lin-
je. (Ingeniør i maskinteknik).

c) Skibsteknikum. (Ingeniør i skibsteknik).

d) Bygningsteknikum med hovedvægten på
entreprenørfagene. (Ingeniør i bygnings-
teknik).

e) Husbygningsteknikum med hovedvægten
på husbygning og byggeledelse. (Ingeniør
i bygningsteknik).

ADGANGSBETINGELSER

a. For elektro-, maskin-, skibs- og husbyg-
ningsteknikum.

1) Svendeprøve, aflagt i et med den pågælden-
de studieretning korresponderende fag efter
en læretid, der normalt er 4 år, men i visse
tilfælde kan nedsættes til mindst 3 år.

2) Realeksamen eller en tilsvarende eksamen
med mindst mg, eller en højere eksamen
eller en særlig optagelsesprøve i dansk, tysk,
engelsk, regning, matematik, fysik og kemi.
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Der er fri adgang til at indstille sig til op-
tagelsesprøven, men studerende kan forberede
sig til denne i aspirantklasser oprettet ved tek-
nika. Undervisningen, der gennemføres både
som dag- og aftenkursus, omfattet dansk, en-
gelsk og tysk, hver 80 lektioner, regning 60,
matematik 240 samt fysik og kemi 180 lek-
tioner, ialt 720 lektioner. For elever med mel-
lemskoleeksamen eller realeksamen med mindst
mg—- eller almindelig maskinisteksamen kan
undervisningen i nævnte fag gennemføres på
300 undervisningstimer.

I foråret 1959 måtte Københavns Maskintek-
nikum på grund af lærer- og pladsmangel af-
vise ca. 60 i øvrigt adgangsberettigede aspiran-
ter.

h. For bygningsteknikum.
1) Svendeprøve, aflagt: i et af byggefagene.
2) Gennemgang af bygmesterskolens 1. og 2.

klasse og bestået oprykningsprøve efter 2.
klasse.

Læretiden inden for de fleste til teknika ad-
gangsberettigende fag er normalt 4 år. Ved op-
tagelse på maskin-, elektro- og skibsteknikum
kan læretiden dog nedsættes til 3 år, når op-
læringen finder sted på et af metalindustriens
lærlingeudvalg godkendt værksted. For en ræk-
ke fag kræves i øvrigt, at aspiranten enten i læ-
retiden eller efter denne har gennemgået V2 års
supplerende uddannelse i maskinarbejde på et
godkendt værksted eller har gennemgået et god-
kendt fagskolekursus af 9 ugers varighed. I
visse af metalindustriens fag, hvor læretiden er
3 år, skal aspiranter, der søger optagelse på tek-
nika, efter svendeprøvens aflæggelse være be-
skæftiget mindst 1 år ved et sådant arbejde, at
deres samlede praktiske og teoretiske uddan-
nelse kan sidestilles med den, der kræves i fag,
hvis udlærlinge er direkte optagelsesberettigede.

Kravet til omfanget af oplæringen er be-
stemt af de for hvert fag fastsatte uddannelses-
regler. Sideløbende med den praktiske uddan-
nelse, der gives i godkendte industri- og hånd-
værksvirksomheder, modtager lærlingene teore-
tisk undervisning på teknisk skole. Undervis-
ningen skal så vidt muligt finde sted i fagklas-
ser for lærlinge fra samme eller beslægtede fag
og gives særskilt for lærlinge på samme uddan-
nelsestrin. Undervisningen kan finde sted som
dag- eller aftenundervisning og kan desuden
omfatte en forskole med hovedvægten lagt på
den praktiske uddannelse. Ved bestemmelserne

i lærlingeloven skal den obligatoriske under-
visning på teknisk skole inden december 1964
være omlagt til dagundervisning, såfremt visse
undtagelsesregler ikke bringes i anvendelse.
Som eksempel skal anføres, at smede- og ma-
skinarbejderlærlinge undervises i følgende fag
på dagskolen i tre 6 ugers undervisningsperio-
der à 270 timer i hvert af de tre første læreår:

Tegningslæsning 204 lektioner
Værkstedsteknik 196 »
Materiallære 100 »
Faglig regning og fysik 120 »
Dansk og medborgerkundskab 100 »
Værkstedets økonomi 90 »

Ialt: 810 lektioner

STUDIET

Studiet varer normalt 3 år. Skibsteknikum
kan dog gennemføres på 2 Va år af aspiranter,
der har den matematisk-naturvidenskabelige
studentereksamen med mindst mg-f-, husbyg-
ningsteknikum kan ligeledes gennemføres på
2V2 år af aspiranter, der har matematisk-na-
turvidenskabelig studentereksamen med mindst
mg-f- eller har bestået oprykningsprøven efter
bygmesterskolens 2. semester (2. klasse). Ende-
lig varer bygningsteknikum, hvortil adgangen
forudsætter bestået oprykningsprøve efter byg-
mesterskolens 2. klasse, kun 2 år. Efter den fo-
reslåede ændring af uddannelsen på bygmester-
skolerne, jfr. side 106, vil der yderligere kræves
en overgangsklasse på V2 år, hvorved studiets
samlede varighed vil svare til studiet ved hus-
bygningsteknikum.

Undervisningen i de enkelte studieretninger
ved de forskellige teknika er forskudt i for-
hold til hinanden, således at undervisningen på
nogle teknika påbegyndes i april måned og på
andre i oktober/november måned. Disse termi-
ner kan forventes ændret inden for den nær-
meste fremtid.

Studiet er delt i en første og anden del.
1. del er fælles for maskin-, elektro- og skibs-

teknikum. Undervisningen er delt i to semestre
og omfatter følgende fag: matematik 240 lek-
tioner, fysik 200, kemi 100, fysiske og kemiske
øvelser 120, tekniske grundfag 720 og dansk,
tysk og engelsk 380, ialt 1760 lektioner.

For de enkelte teknika gælder iøvrigt:

a. Elektroteknikum, Århus og København,
Undervisningen er for 2. dels vedkommende

delt i en stærkstrøms- og en svagstrømslinje.
Undervisningen i stærkstrømslinjen omfat-

ter: matematik 200 lektioner, elektroteknik
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2080 - heraf øvelser 440 -, teknisk mekanik og varmning og ventilation, bygningskonstruktion
maskinteknik 880, produktionsteknik og virk- og administration 260, produktionsteknik 460,
somhedsledelse 360, ialt 3520 lektioner i 2. ialt 3520 lektioner i 2. dels 4 semestre,
dels 4 semestre.

For svagstrømslinjen omfatter undervisnin- d. Husbygriingsteknikum, Ålborg, Århus, Kø-
gen følgende lektionstal: matematik 240, elek- benhavn og Odense.
troteknik 2240 - heraf øvelser 520 -, teknisk Studiet er delt i 1. og 2. del omfattende ialt
mekanik og maskinteknik 680, produktions- <5 semestre.
teknik og virksomhedsledelse 360, ialt 3520 Til 1. del undervises i følgende hovedgrup-
lektioner i 2. dels 4 semestre. per; sprog og samfundslære 400 lektioner, ma-
. . . . . . . . tematik 240, fysik og kemi 240, fysiske og ke-
b . Maskinteknikum, Odense o g København. ^ ^ ^ ^ ^ m a t e r i a l l æ r e o g t e g n i n g 4 0 0 j

Undervisningen er ved 2. del opdelt i en husbygning 440, ialt 1760 lektioner,
maskinteknisk, en produktionsteknisk og en Til 2. del omfatter undervisningen følgende
skibsteknisk linje. hovedgrupper: matematik og statik 1040 lek-

Undervisningen ved den maskintekniske linje t ; o n e r ; husbygning og hovedprojekt 1060, op-
andrager følgende lektionstal: matematik 200, varmning og byggeteknik m. v. 640, material-
teknisk mekanik 520, maskinlære 680, maskin- j æ r e m e j øvelser 120, landmåling og vejbyg-
konstruktion 860, maskintekniske øvelser 200, n i n g 1(50, bygningsret, administration og bog-
produktionsteknik 480, elektroteknik 280, ad- føring m.v. 500, ialt 3520 lektioner. Derud-
ministration, bygningskonstruktion m. v. 300 o v e r gennemgås 4 ugers praktiske øvelser i
lektioner, ialt 3520 lektioner over 4 semestre. landmåling og nivellering.

Den produktionstekniske linje: matematik
200 lektioner, teknisk mekanik 400, maskinlære e_ Bygningsteknikum, Horsens.
480, maskin- og værktøjskonstruktion 780, ma- Undervisningen i bygmesterskolens to første
skin- o g værkstedstekniske laborantøvelser 200 j ^ ^ d e r t j e n e r SQm f o r s k o l e ü[ b •
produktionsteknik 920, elektroteknik 280, ad- t e k m k u m o m f a t t e r følgende fag: sprog 176
ministration, opvarmning og ventilation og byg- l e k t i o n e f j materiallære 140, bygningshygiejne
ningskonstruktion 260, ialt 3520 lektioner i 2. Qg f y s l k 1Q4> m a t e m a t i k 3 1 5 ) t e g n i n g og o p .
dels 4 semestre. måling 560, bygningskonstruktion 385, ialt

Den skibstekniske linje: matematik 200 lek- i^gø lektioner
tioner, teknisk mekanik 400, maskinlære 440, Undervisningen på selve bygningsteknikum
maskinkonstruktion 280, maskin- elektro- og s t r æ k k e r si o v e r 4 s e m e s t r e Og omfatter føl-
skibstekniske øvelser 200, produktionsteknik d g h o v e d . 3 0 0 lektioner, ma-
360, elektroteknik 200, administration og byg- t e m a d k 3 2 O j h u s b i n^ l 4 o bygningsret 120,
ningskonstruktion m. v. 240, skibsbygning 660 b f ø r i 8 0 î installationSlære 160, jernbeton,
og skibskonstruktion 540, ialt 3520 lektioner i h y d r a u l i k og vejbygningsfag, fundering og
2. dels 4 semestre. havnebygning samt landmåling m.v. 1740, sta-

, . , , . , , . tik 980, ialt 3840 lektioner. Herudover 36
c. Skibstekmkum, Helsingør. t i m e r s p r a k t i s k e ø v e l s e r ; i a n d m â i i n g .

Undervisningen omfatter følgende hoved-
grupper: matematik 200 lektioner, teknisk me-
kanik 480, praktisk skibsbygning 300, teoretisk TILGANG OG DIMITTENDANTAL
skibsbygning 480, skibskonstruktion 800, skibs- Tilgang og det afsluttede antal eksaminer på
tekniske øvelser 80, maskinlære 220, elektro- de forskellige retninger for årene 1954/55 til
teknik 160, elektrotekniske øvelser 80, op- 1958/59 fremgår af nedenstående oversigter:

Oversigt over tilgang til teknika ialt.
1954/55 195556 1956/57 1957/58 1958/59

Elektroteknika 136 150 212 259 301
Maskinteknika 227 307 408 540 572
Skibsteknikum 5 10 11 14 29
Bygningsteknikum 44 63 74 134 166
Husbygningsteknikum 94 86 121 143 198

Ialt 506 616 826 1090 1266
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Oversigt over antal kandidater fra teknika ialt.
1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59

Elektroteknika 81 94 108 117 151
Maskinteknika 185 214 164 182 246
Skibsteknikum 3 12 7 8 8
Bygningsteknikum 47 43 63 57 105
Husbygningsteknikum 69 76 81 98 146

Ialt 385 439 423 462 656

II. Uddannelser på Landbohøjsikolen.

a. Mejeribrugskandidat.
Denne uddannelse kvalificerer til stillinger

som inspektør og kontrollør i smør- og marga-
rinekontrollen, mejeribrugskonsulent, lærer på
mejeriskolerne og som leder af større mejeri-
virksomheder og af smøreksportørernes labora-
torier. Derudover beskæftiges en del inden for
konservesindustrien, f. eks. ved fremstilling af
kon den se ret mælk og fløde.

Uddannelsen, der er en overbygning på me-
jeristuddannelsen, varer 3 år og finder sted på
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i Kø-
benhavn.

ADGANGSBETINGELSER

1) En praktisk uddannelse, som, hvad indhold
og varighed angår, svarer til de af udvalget
for mejeribrugets lærlingeuddannelse pr. 1.
maj 1958 fastsatte regler: d. v. s. 3V2 års
læretid, hvoraf mindst 1 år ved smørpro-
duktion, 1 år ved fremstilling af ost og 1 år
ved pasning af maskiner. Læretiden skal
normalt udstås ved mindst 2 og højst 3
mejerier og afsluttes med et 6 mdrs. kursus
på en understøttelsesberettiget mejeriskole.
Haves praktisk uddannelse efter tidligere
end de under 1. maj 1955 anførte regler for
lærlingeuddannelsen, kræves tillige afgangs-
eksamen efter kursus på en understøttelses-
berettiget mejeriskole gennemgået efter af-
sluttet lærlingeuddannelse.

2) a. Studentereksamen eller realeksamen med
regning og matematik med en gennem-
snitskarakter af mindst henholdsvis g+
og mg-K (Alle studenter, der ikke har
haft matematik til studentereksamen, må
dog i dette fag bestå nedennævnte op-
tagelsesprøve), eller

b. bestået en af højskolen afholdt optagel-
sesprøve med en gennemsnitskarakter af
mindst 5 efter den Ørstedske skala.
Prøven omfatter dansk (skriftlig), en-
gelsk og tysk (skriftlig og mundtlig),

matematik (skriftlig og mundtlig), arit-
metik og geometri (mundtlig).

Adgangen til studiet er begrænset, der op-
tages årligt højst 14 elever.

STUDIET

Studiet er opdelt i 3 dele, der hver afsluttes
med en eksamen. Undervisningen omfatter føl-
gende fag:

1. del (1 år):
Kemi, matematik og regning, samfundsøko-

nomi, zoologi og tegning.

2. del (i/2 år):
Arvelighedslære, mælkekemi, fysik, mikro-

biologi, husdyrenes anatomi og fysiologi, land-
brugsbotanik, systematisk botanik, meteorologi
og klimatologi.

3. del (IV2 år):
Mejerikemi og -bakteriologi, mælkehygiejne,

mejerilære, mejeribrugets driftslære, maskin-
lære, agrokulturkemi, husdyravl og husdyrbrug,
landbrugets geografi og handel, landbrugets hi-
storie og statistik.

Ialt gives ca. 2950 lektioner, fordelt på om-
kring 1700 forelæsninger og eksaminatorier og
ca. 1250 øvelsestimer.

Der planlægges fra 1. september I960 en
ændring i studiet omfattende dels en mindre
forlængelse af studietiden, dels en ændring af
studieplanen i retning af et mere kemisk-tek-
nisk præget studium.

TILGANG OG DIMJTTENDTANTAL
I årene 1954 til 1958 har henholdsvis 12,

14, 14, 14 og 13 påbegyndt studiet, som i de
samme år afsluttedes af respektive 6, 5, 11, 10
og 13.

b. Den jordbrugsvidenskabelige licentiatgrad.
Denne licentiatgrad, der er oprettet ved kgl.

anordning af 10. august 1958, tildeles de kan-
didater, der med tilfredsstillende resultat gen-
nemfører højskolens licentiatstudium og der-
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med beviser egnethed for videnskabeligt ar-
bejde inden for højskolens fagområder.

Et licentiatstudium strækker sig i reglen over
2-3 år og kan gennemføres sideløbende med er-
hvervsarbejde.

Adgangen til licentiatstudiet er betinget af,
at den pågældende har bestået en af højskolens
eller andre højere læreanstalters kandidateksa-
miner med 1. karakter.

Studiet omfatter et hovedfag og sædvanlig-
vis 2 bifag, som vælges i samråd med hoved-
fagslæreren. Kandidaten skal heri underkaste
sig praktiske, skriftlige og mundtlige prøver. -
Inden for hovedfaget skal kandidaten derud-
over gennemføre en videnskabelig undersøgelse
og herom skrive en afhandling, der bidrager til
uddybet erkendelse af emnet. - Eksamen af-
sluttes med 2 offentlige forelæsninger, den ene
over et selvvalgt emne i tilknytning til afhand-
lingen, den anden over et opgivet emne inden
for studieplanen.

23 kandidater er for tiden i gang med studiet,
heraf er kun een mejeribrugskandidat (flertal-
let er landbrugskandidater og resten havebrugs-
og forstkandidater).

Ved indførelsen af licentiatgraden i 1958
fik iøvrigt ca. 80 tildelt denne på grundlag af
tidligere godkendte afhandlinger og eksaminer
efter specialkurser svarende til ovennævnte.

III. Uddannelser på Bygmesterskolerne.

1. Gældende bestemmelser.
Bygmesterskoler er oprettet ved en række tek-

niske skoler. Uddannelsen på bygmesterskolerne
har til formål at gi^/e unge håndværkere inden
for byggefagene en teoretisk faglig uddannelse
i et omfang, der sammen med den praktiske ud-
dannelse er nødvendig eller ønskelig for på for-
svarlig måde at kunne udøve selvstændig virk-
somhed som mester og bestride betroede og
ledende stillinger inden for byggeriet.

Uddannelsen på bygmesterskolerne giver som
foran anført adgang til bygningsteknikum,
ligesom bygmesterskolens afslutningsprøve gi-
ver adgang til hovedskolen på Kunstakademiets
Arkitektskole. Uddannelsen på bygmesterskoler-
ne kan i henhold til fremsat bekendtgørelses-
forslag forventes omlagt i nær fremtid.

ADGANGSBETINGELSER
1) Fyldt 17 år.
2) Udstået en læretid på 24 måneder inden for

byggefagene.

3) Bestået optagelsesprøven efter gennemgang
af en aspirantklasse, hvis undervisning kan
følges under læretiden.

UNDERVISNINGEN

Undervisningen strækker sig over 4 semestre
og omfatter følgende hovedfaggrupper: sprog
176 lektioner, materialisere og fysik m. v. 279,
matematik 315, tegning og opmåling 560, byg-
ningskonstruktion, statik og husbygning m. v.
1659, bygningsret, overslagsberegning, forret-
ningslære og bogføring m. v. 397, ialt 3386 lek-
tioner.

TILGANG OG DIMITTENDANTAL

I 1954/55 - 1957/58 er henholdsvis 444,
482, 547 og 718 elever optaget på bygmester-
skolerne (aspirantklasserne). I de nævnte år har
183, 196, 199 og 213 elever bestået bygmester-
skolernes afslutningsprøve. Dimittenderne har
ret til at benytte betegnelsen bygningskonstruk-
tør.

2. Forslag til omlægning af uddannelsen.
Det under handelsministeriet nedsatte tekni-

kumudvalg har i juni 1959 afgivet indstilling
om omlægning af uddannelsen på bygmester-
skolerne og fremsat forslag til bekendtgørelse
om bygningskonstruktørskoler.

Adgangsbetingelserne er stort set de samme
som ved de hidtidige bygmesterskoler, herunder
kravet om en udstået læretid på mindst 24 mdr.
i murer-, tømrer- eller bygningssnedkerfaget.
Aspiranter som ikke har gennemgået denne op-
læring, men som gennem længere tid har været
beskæftiget ved husbygning eller i byggeindu-
strien, kan opnå tilladelse til at indtræde i byg-
ningskonstruktørskolens aspirantklasse efter en
med hensyn til aspirantens hidtidige virksom-
hed og indsigt i byggevirksomhed foretaget be-
dømmelse og godkendelse af et af handelsmini-
steren nedsat nævn på 6 medlemmer.

Uddannelsen skal efter forslaget omfatte en
aspirantklasse, der afsluttes med bygningskon-
struktørskolens optagelsesprøve. Denne aspi-
rantklasse kan gennemgås som aftenundervis-
ning eller som dagundervisning. For aspiranter,
som har bestået teknisk forberedelseseksamen,
mellemskoleeksamen eller er i besiddelse af til-
svarende kundskaber, har aspirantklassen ved
dagundervisning en varighed af 3 mdr., heri
medregnet eksamenstiden, medens denne klasse



106

i øvrigt har en varighed af ét halvår. Undervis-
ningen kan gennemføres som aftenskoleunder-
visning, og kan i så fald gennemføres på hen-
holdsvis 1 eller 2 vinterhalvår.

Den egentlige bygningskonstruktør skole kan
efter dagundervisning i 3 halvår, afsluttes med
en prøve som bygningstekniker og efter yder-
ligere et halvårs undervisning kan der aflægges
prøve som bygningskonstruktør.

Forinden oprykning i 3. kl. i bygningskon-
struktørskolen skal svendeprøve være aflagt,
idet der dog for de elever, der er optaget efter
godkendelse af det foran omtalte nævn, blot
kræves at de ved godkendelsen stillede betin-
gelser er opfyldt.

Elever, der har bestået oprykningsprøven ef-
ter bygningskonstruktørskolens 2. halvår, og
som har dokumentation for deres forudgående
praktiske uddannelse, kan optages i husbyg-
nings- og bygningsteknikas 3. semester efter at
have gennemgået en særlig overgangsklasse, der
tager et halvt år.

Endvidere kan elever, der har bestået prøve
som bygningstekniker, få adgang til Kunstaka-
demiets Arkitektskole efter at have bestået et
særligt bedømmelseskursus på akademiet.

IV. Uddannelser på Den grafiske Højskole.

Der findes ved Den grafiske Højskole to stu-
dieretninger, dels et alment studium, dels et
specialstudium.

Begge kurser søges hovedsagelig af personer,
der er oplært inden for de grafiske fag, eller
som har tilknytning til disse fag; ca. 3/4 er fag-
lærte.

a. Det almene studium.
Studiet strækker sig over 20 måneder på dag-

skole og er tilrettelagt med det formål at give
en alsidig undervisning af teknisk, økonomisk
og humanistisk art for studerende, der agter at
dygtiggøre sig til overordnede og selvstændige
stillinger i virksomheder inden for de grafiske
fag.

Undervisningen omfatter ialt 2160 lektioner,
hvoraf knapt 1000 er i tekniske fag, hvori-
blandt kan nævnes: matematik 89 lektioner,
fysik 74, kemi 112, sætteri- og trykkerilære 60,
maskinlære 90, kemigrafi og litografi 90, ma-
teriallære 176, grafiske produktionsprincipper
82, layout 24, grafisk formgivning 24 samt ar-
bejdstilrettelæggelse og produktionsplanlægning

24. Desuden undervises i økonomiske og huma-
nistiske fag, f. eks. omkostningslære, kalkula-
tion og regnskabsanalyse, salg og reklame, ar-
bejdspsykologi, kunsthistorie og sprog.

Tilgangen til studiet var i 1957 og 1958 hen-
holdsvis 23 og 27, i samme år dimitteredes
henholdsvis 21 og 15.

b. Specialstudiet I grafisk formgivning.
Studlet i grafisk formgivning varer 18 må-

neder, ligeledes på dagskole, og sigter mod at
dygtiggøre de studerende i tryksagstilrettelæg-
gelse for den tekniske produktion samt til kre-
ativt arbejde i typografi og reklame.

I modsætning til højskolens almene studium
stilles der visse adgangsbetingelser til special-
studiet. De, der ønsker at blive optaget på kur-
set, må således bestå en optagelsesprøve i en-
gelsk og tysk og i 2 praktiske opgaver til be-
dømmelse af, hvorvidt de er i besiddelse af til-
strækkelig formsans.

Der arbejdes ved specialstudiet i vid ud-
strækning med praktiske øvelser i skriftudførel-
se og layout. Ialt gives 1800 lektioner, deraf
180 i teknisk betonede fag fordelt med 70 lek-
tioner i sætteri-, trykkeri- og maskinlære for
bogtryk, offset, dybtryk og bogbinderi samt 50
i reproduktionsmetoder og 60 i materiallære
(papir- og farvelære). Forelæsninger og øvel-
ser i formlære andrager 60 lektioner, grundlæg-
gende skriftøvelser for grafisk formgivning
100, grafisk formgivning og tilrettelæggelse
1200 lektioner. Derudover undervises i salg og
reklame, kalkulation, organisation og jura samt
i humanistiske fag.

Ved oprettelsen af studiet i 1956 blev op-
taget 16 studerende, hvoraf 10 blev dimitteret
i 1958. I 1957 og 1958 blev optaget henholds-
vis 18 og 12 elever.

V. Uddannelse af elektronikteknikere.

Uddannelsens formål er at meddele elever,
der forinden har afsluttet en praktisk læretid
som radio- eller elektronikmekanikere, en tek-
nisk uddannelse, der kvalificerer dem til at vir-
ke som assistenter ved ledelsen af laboratorier,
tegnestuer og værkstedsafdelinger.

Elektronikmekanikere vil i første instans
blive beskæftiget i fabrikker, der producerer
elektroniske måleapparater, telekommunikati-
onsudstyr, herunder radiotelefon- og telegrafan-
læg, endvidere servoudstyr for overvågning af
maskiner, oliefyr og lign. Desuden vil radar og
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teknisk fjernsyn også i første omgang gøre brug
af elektronikmekanikere, indtil der ad åre må-
ske finder en yderligere specialisering af den
elektroniske branche sted.

ADGANGSBETINGELSER

1) Realeksamen med regning og matematik
eller en optagelsesprøve.

2) Svendeprøve som radio- eller elektronikme-
kaniker. Svendeprøven kan aflægges efter
en praktisk læretid på 3V2 år på et af me-
talindustriens lærlingeudvalg dertil særligt
godkendt værksted; endvidere kræves der,
at aspiranten skal have

3) gennemgået den for det pågældende oplæ-
ringsområde normale lærlingeuddannelse på
teknisk skole.

UNDERVISNINGEN

Uddannelsen, der er planlagt som 1-års skole-
undervisning omfatter følgende fag: dansk kor-
respondance og teknisk engelsk I6O lektioner,
regning og matematik 320, faglig tegning 120,
mekanisk konstruktion 120, elektroteknik I6O,
svagstrømselektroteknik 240, materialisere og
teknologi I60, laboratoriearbejde og måletek-
nik 320, værkstedsorganisation 80 og bogholde-
ri, lønsystemer, arbejdsforhold og arbejdspsyko-
logi 80, ialt 1760 lektioner.

Uddannelsen, der skal finde sted på kursus,
som efter godkendelse af handelsministeriet
kan oprettes ved de tekniske skoler, er endnu
ikke påbegyndt.

Da det har vist sig ønskeligt, at den omhand-
lede uddannelse som en overgangsordning kun-
ne gennemføres som aftenkursus for arbejdere,
der ikke som forudsat i bekendtgørelsen har
realeksamen eller udstået en læretid inden for
radio- eller elektronikmekanikerfaget, har han-
delsministeriet givet de hertil fornødne dispen-
sationer fra bekendtgørelsen.

VI. Uddannelse af maskinteknikere.

Uddannelsens formål er at meddele elever,
der forinden har afsluttet en praktisk læretid
inden for visse fag i jern- og metalindustrien,
en teknisk uddannelse, der kvalificerer dem til
at virke som assistenter ved værkstedsledelse og
ved tegnestuearbejde inden for jern- og metal-
industrien.

Uddannelsen finder sted i Århus, Helsingør,
København, Kolding, Ålborg og Odense.

ADGANGSBETINGELSER

1. a) mellemskoleeksamen eller
b) gennemgået aspirantklasse til teknika og

bestået teknikaoptagelsesprøven eller
c) teknisk forberedelseseksamen.

2. bestået svendeprøve efter udstået læretid på
mindst 3 år i særlige godkendte værksteder
samt V2 års uddannelse på konstruktions -
tegnestue, eller udstået almindelig læretid i
fag korresponderende med undervisningen.

3. gennemgået den for det pågældende oplæ-
ringsfag normale lærlingeuddannelse på
teknisk skole.

UNDERVISNINGEN

Undervisningen varer 2 semestre og omfatter
regning, matematik, fysik, kemi og projektions-
tegning med 560 lektioner, maskinkonstruktion,
elektroteknik og værkstedsteknik 400, material-
isere og faglig tegning 520, organisation og
korrespondance 280, ialt 1760 lektioner.

TILGANG

I årene 1956/57, 1957/58 og 1958/59 er der
optaget henholdsvis 59, 42 og 56 elever.

I 1956/57, 1957/58 og 1958/59 er der di-
mitteret henholdsvis 51, 32 og 45 elever.

VII. Uddannelse af værkstedsfunktionærer.

Uddannelsen foregår på de tre værksteds-
funktionærskoler, der er oprettet ved Teknolo-
gisk Institut, København, Jydsk teknologisk
Institut og Odense tekniske Skole.

Uddannelsens formål er at bibringe yngre
fagarbejdere en teoretisk og supplerende prak-
tisk uddannelse, der kvalificerer dem til faglig
og økonomisk at varetage stillinger som værk-
stedsfunktionærer indenfor jern- og metalindu-
strien.

ADGANGSBETINGELSER

Der kræves for at blive optaget på skolerne
udstået læretid inden for smede- og maskinar-
bejderbranchen samt mindst 2 års arbejde som
svend på et anerkendt værksted. Ansøgerne
skal desuden indstilles af et medlem af For-
eningen af Værkstedsfunktionærer i Jernindu-
strien i Danmark eller af Jern- og Metalindu-
striens Sammenslutning.

UNDERVISNINGEN

Undervisningen, der gennemføres som aften-
kursus, strækker sig over 7 semestre (3V-2 år)
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og omfatter følgende fag: matematik 240 lek-
tioner, sprog og naturlære 475, elektroteknik,
material-, værksteds- og maskinlære 430, værk-
stedsteknik m. v. 475 og organisation, bogføring
og kalkulation 200, ialt 1820 lektioner.

TILGANG

Siden 1957, hvor der blev oprettet værk-
stedsfunktionærskoler ved Jydsk teknologisk In-
stitut i Århus og ved Teknisk Skole i Odense,
er der ved hver af disse 2 skoler optaget 24
elever årligt og 72 om året i København, hvor
der i årene før kun blev optaget 48 årligt.

I årene 1957 og 1958 har henholdsvis 43
og 52 elever taget værkstedsfunktionæreksamen
ved værkstedsfunktionærskolen i København.

VIII. Værkmesteruddannelsen.

På Teknologisk Institut i København og ved
Odense tekniske Skole afholdes kurser med det
formål at holde medlemmerne af Foreningen af
Værkstedsfunktionærer i Jernindustrien ajour
med den tekniske udvikling.

ADGANGSBETINGELSER

Deltagelse i kurserne kræver derfor med-
lemsskab af denne forening og følgelig svende-
brev inden for jern- og metalindustrien.

UNDERVISNINGEN

finder sted på aftenkurser og gennem brevskole
efter svensk forbillede.

Ajtenskoleundervisrimgen ved Teknologisk
Institut i København består dels af et grund-
kursus, der strækker sig over 3 vintersemestre
fra oktober til april og omfatter ca. 300 lek-
tioner i følgende fag: elementær matematik,
regnestokkens brug, bearbejdningsteori, akkord-
prisberegning og værkstedsteknik. - Derudover
gives der specialkurser på 50-100 lektioner i
følgende fag: materiallære, metallære, metal-
prøvning og ståls varmebehandling, elektrotek-
nik, autoelektrik, standse- og optræksteknik,
formstoffer, svejsning, arbejdsstudier og auto-
matisering gennemført med små omkostninger
samt i teknisk engelsk og tysk.

Brev s koler, der afholdes af Teknologisk In-
stitut i København, omfatter 2 grundkurser,
hvoraf det første består af 34 breve med vej-
ledende tekst og opgaver, som skal indsendes til
rettelse. Brevene behandler følgende emner:
matematik, fysik, elementar materiallære, ar-

bejdstegningens grundtra^k samt tolerance og
pasninger. Ved grundkursus 2 vælger deltager-
ne mellem 13 breve om maskinfaget og 12 om
støberifaget.

De to kurser påregnes tilsammen at vare
halvandet år og afsluttes med en prøve, hvor-
efter der er mulighed for videreuddannelse
gennem 19 breve om maskinfaget, 25 om pla-
debranchen, 29 om autobranchen eller 16 om
støberibranchen.

TILGANG
I vinterkurserne 1956-58 deltog henholdsvis

225, 185 og 167 elever i undervisningen ved
Teknologisk Institut i København. Ved Odense
tekniske Skole deltog i vinteren 1958 26 elever
i tilsvarende kurser.

Siden oprettelsen af brevskolen i oktober
1955 har der været tilmeldt ialt 480 elever,
hvoraf 339 deltog i undervisningen i 1958 og
323 i foråret 1959.

IX. Uddannelse af støbemestre.

Uddannelse af støbemestre foregår på Den
danske Støbemesterskole, der er oprettet ved
Teknologisk Institut, København, og har til
formål at give formere en sådan uddannelse, at
de bliver kvalificeret til såvel faglig som øko-
nomisk at varetage stillinger som støbemestre i
virksomheder inden for jern- og metalindustri-
en.

ADGANGSBETINGELSER

Til optagelse på støbemesterskolen kræves,
at den pågældende efter udstået læretid har ar-
bejdet mindst 2 år som svend og indstilles af
et medlem af de interesserede organisationer.

L'NDERVISNINGEN

Undervisningen strækker sig over 7 semestre
(3V2 år), à 80 undervisningsaftener og omfat-
ter følgende fag: regning og matematik 104 lek-
tioner, dansk 110, engelsk og tysk 293, fysik og
kemi 50, faglig regning 190, kalkulation og
bogføring 80, forståelse af tegning, skitsering
etc. 170, støberiteknik 435, elektroteknik 50,
værkstedsledelse og arbejdspsykologi 112, tov-
værkslære 10, samarittergerning 40, arbejdsin-
struktion og tidsobservationer etc. 36, ialt 1680
lektioner.

TILGANG
I årene 1951 og 1955 fuldendte henholdsvis

20 og 17 elever uddannelsen. Det bemærkes, at
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der ikke optages elever hvert år. I 1957 blev
der optaget et hold på 12.

X. Maskinmesteruddannelser.

Uddannelserne, der hidtil har været ordnet i
henhold til bestemmelserne af 1930 om eksa-
miner for skibsmaskinister m. m., er blevet æn-
dret i henhold til lov af 1958 om eksaminer
for skibsmaskinmestre m. m.

Da det imidlertid er muligt at indstille sig
til almindelig maskinisteksamen indtil 1. ja-
nuar 1961 og til den udvidede maskinisteksa-
men indtil 1. januar 1962, samt til elektroinstal-
latørprøven for maskinister indtil 1. januar
1963, skal man i det følgende under 1 anføre
de hidtil gældende regler, der vedrører disse 3
eksaminer — og under 2. de fremtidige regler.

Uddannelserne finder sted på Københavns
Maskinskole og i provinsen på maskinistskoler-
ne og på enkelte tekniske skoler.

1. De hidtil gældende bestemmelser,
ci. Den almindelige maskinisteksamen.

ADGANGSBETINGELSER
Mindst 3 års faglig uddannelse på et smede-

eller maskinværksted, heraf mindst 1 år på et
af direktøren for maskinmesteruddannelsen sær-
ligt til uddannelse af maskinmestre godkendt
værksted.

UDDANNELSEN
Undervisningen, der varer 1 år på dagskole

eller 11 måneder på aftenskole efterfulgt af
5V2 måneds dagskole, omfatter sprog med 380
lektioner, regning, aritmetik, geometri og fysik
435, elektroteknik, maskin- og motorlære samt
elementær maskintegning 670, ialt 1485 lek-
tioner.

b. Den udvidede maskinisteksamen.
ADGANGSBETINGELSER

Bestået den almindelige maskinisteksamen.

UDDANNELSEN
Undervisningen, der varer 1 år på dagskole,

omfatter sprog 336 lektioner, sundhedslære 72,
matematik og naturlære 480, maskinfag 550 og
elektroteknik 290 lektioner, ialt 1728 lektioner.

TILGANG
I årene 1954-58 blev maskinisteksamen be-

stået af henholdsvis 310, 317, 289 og 342.

Samme år bestod henholdsvis 106, 110, 72 og
75 den udvidede maskinisteksamen. I 1957/58
påbegyndtes henholdsvis 573 og 124 personer
undervisningen til maskinisteksamen og udvidet
maskinisteksamen.

c. Elektroinstallatørprøven for maskinister.
I forbindelse med de 2 foranstående eksa-

miner er der i henhold til handelsministeriets
bekendtgørelse af 10. oktober 1952 adgang til
at aflægge en elektroinstallatørprøve for maski-
nister. Uddannelsen vedrører drift af el-værk
og omfatter høj- og lavspændingsinstallationer
i industrien.

ADGANGSBETINGELSER
Det kræves, at vedkommende

1) har bestået den udvidede maskinisteksamens
hjælpefag og elektrotekniske fag eller en
dertil svarende prøve,

2) har deltaget i kursus af 240 lektioners va-
righed på vedkommende skoles laborato-
rium med undervisning i elektriske maski-
ner, apparater og anlæg,

3) har et års praksis ved elektrisk montage,
4) har arbejdet et år ved drift af et elektrici-

tetsværk i skib eller på land.

UDDANNELSEN
Undervisningen på 9 måneders dagskole om-

fatter følgende fag: elektroteknik 75 lektioner,
maskiner 85, husinstallationer 165, laboratorie-
øvelser 245, centraler 150 og ledninger og kab-
ler 70, ialt 790 lektioner.

TILGANG
I årene 1954-59 bestod henholdsvis 61, 63,

47, 45 og 50 elever installatørprøven for ma-
skinister.

2. Maskinist- og maskinmesteruddannelserne
efter nyordningen.

Ved lov om eksaminer for skibsmaskinmestre
m. m. af 7. juni 1958, der trådte i kraft 1. fe-
bruar 1959, gennemførtes en nyordning af de
skibsmaskintekniske uddannelser, hvorved der
blev oprettet 3 nye uddannelser:
a. Maskinisteksamen.
b. Maskinmestereksamen.
c. Udvidet maskinmestereksamen.

Enkelte a- og b-kurser er påbegyndt, hvor-
imod c-kurserne først vil blive afholdt i I96I.
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a. Den nye maskinisteksamen.

Maskinisteksamen erstatter de hidtidige mo-
tor- og maskinpasserprøver, der bortfaldt med
udgangen af 1958. Den nye eksamen kræver
længere læsetid og stiller større krav til eksami-
nanderne, men giver samtidig betydelig større
rettigheder, idet den giver adgang til selvstæn-
digt at forestå pasning af skibsmaskineri på op
til 500 HK og i et større fartsområde end tid-
ligere.

ADGANGSBETINGELSER

Optagelse på kursus kræver svendebrev in-
den for smede- og maskinarbejderfaget og
mindst ét års beskæftigelse ved maskinarbejde
på et af direktøren for maskinmesteruddannel-
sen godkendt værksted samt attest for færdig-
hed i værktøj sføring, materialebehandling og i
maskintegning eller skitsering efter opmåling.

UDDANNELSEN
Undervisningen varer V2 år på dagkursus el-

ler 1 år ved aftenundervisning; der undervises i
dansk 54 lektioner, regning 72, maskinlære og
søfartslovgivning 288 samt i naturlære og elek-
troteknik 126, ialt 540 lektioner.

b. Den nye maskinmestereksamen.

Maskinmestereksamen, der afløser den hid-
tidige almindelige maskinisteksamen (efter lov
af 1930), berettiger til beskæftigelse som ma-
skinmester af alle grader på ethvert skib uanset
størrelse.

ADGANGSBETINGELSER

Faglærekravene er de samme som til ma-
skinisteksamen, dog har lærlinge, der ønsker
maskinmesteruddannelse, mulighed for efter
særlig godkendelse fra jern- og metalindustriens
lærlingeudvalg at aflægge svendeprøve efter 3
års læretid.

Skolemæssige krav: Aspiranter, der ikke har
mellemskoleeksamen med mindst mg-f-. skal
gennemgå et forberedende kursus (V2 år på
dagskole eller 1 år på aftenskole), der afsluttes
med en optagelsesprøve til maskinmesterkurset.

UDDANNELSEN

Den undervisning, der forbereder til maskin-
mestereksamen, strækker sig over IV2 år på
dagskole og omfatter følgende fag: dansk og

engelsk 280 lektioner, matematik, fysik og kemi
620, maskinlære 720, elektroteknik 320, sund-
hedslære 40, søfartslovgivning 40, foredrag 20,
ialt 2040 lektioner.

c. Udvidet maskinmestereksamen.

Udvidet maskinmestereksamen er en sammen-
lægning af udvidet maskinisteksamen (fra
1930) og elektroinstallatørprøven for maski-
nister fra 1952. Denne nye uddannelse giver
ret til at virke som elektroinstallatør.

ADGANGSBETINGELSER

Det eneste krav er at have bestået den nye
maskinmestereksamen eller den almindelige
maskinisteksamen efter 1930-reglerne. De, der
har bestået den hidtidige udvidede maskin-
mestereksamen, kan opnå eksamen ved kun at
indstille sig til eksamen i elektroteknik, hvortil
kravene svarer til elektroinstallatørprøven for
maskinister af 1952.

UDDANNELSEN

Undervisningen, der finder sted på dagskole,
varer 1 år og omfatter følgende fag: dansk,
engelsk, tysk ialt 240 lektioner, fysik og kemi
120, maskinlære 240 og elektroteknik 760, ialt
I36O lektioner.

XI. Uddannelse af installatører.

Uddannelsen finder sted på kursus, der af-
holdes med henblik på aflæggelse af prøver i
henhold til ministeriet for offentlige arbejders
bekendtgørelse nr. 172 af 14. maj 1952 om
prøver for elektroinstallatører og tager sigte på
uddannelse i udførelse af elektriske installati-
onsarbejder.

Kurserne finder sted på visse tekniske skoler
og Københavns Maskinskole.

Den afsluttende prøve giver adgang til at er-
hverve autorisation som elektroinstallatør. Den-
ne autorisation er en betingelse for at udføre
elektriske stærkstrømsanlæg enten som selvstæn-
dig næringsdrivende eller som funktionær i pri-
vat eller offentlig virksomhed, f. eks. ved elek-
tricitetsværkerne. (Autorisation kan ligeledes
tildeles elektroingeniører fra Polyteknisk Lære-
anstalt, Ingeniørakademiet og teknika samt per-
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söner, der har bestået elektroinstallatørprøven
for maskinister eller den udvidede maskinme-
stereksamen efter 1958 loven).

ADGANGSBETINGELSER

Der kræves:

1) faglig oplæring som elektriker, elektrome-
kaniker eller maskinisteksamen samt 1 års
praksis som elektriker,

2) kursus på laboratorium,

3) bogføringsprøve.

UDDANNELSEN

hvis varighed er 11 måneders dagskole eller 2
år og 10 måneders aftenundervisning, består af
følgende fag: bogholderi 50 lektioner, dansk
20, matematik 180, naturlære 90, elektroteknik
750, laboratorieøvelser 210, ialt 1300 lektioner.

Den, der består den afsluttende prøve får en-
ten udstedt et eksamensbevis, der giver adgang
til autorisation eller et foreløbigt vidnesbyrd,
om at prøven er bestået. — Eksamensbevis til-
deles kun de, der udover den et-årige praksis,
som kræves for at indstille sig til prøven, har
gennemgået yderligere 2 års praksis, for maski-
nister dog kun yderligere et års praksis.

TILGANG

1954-59 har henholdsvis 114, 144,
161, 131 og 183 personer bestået prøven.

I årene lyj^i—jy nar nennoiasvis i
183 personer bestået prøven.

XII. Flyvetekniske uddannelser under S. A. S.

Autoriserede flyvemekanikere foretager eller
kontrollerer eftersyn og reparation af luftfar-
tøjer og har ret til at melde maskinerne klar
til flyvning. Flyvemekanikere er udelukkende
jordpersonel i modsætning til flyvemaskinister-
ne, som betjener og har ansvaret for maskinens
tekniske udstyr under flyvningen.

Certifikater, der giver ret til at udføre og
kontrollere disse arbejder, udstedes af luftfarts-
direktoratet efter gennemgang af kurser, hvis
undervisning og afsluttende prøver kontrolleres
af direktoratet.

Teknologisk Institut har tidligere afholdt
flyvemekanikerkurser, der forberedte til certi-
fikatprøven, men for tiden afholdes dette kur-
sus kun af S.A.S., som ligeledes er ene om at
uddanne flyvemaskinister til certifikatprøven;

denne uddannelse finder sted på S.A.S.-skolen
i Stockholm.

a. Flyvemekanikerudddnnelsen.

ADGANGSBETINGELSER
På kurset, der forbereder til certifikatprøven

optages kun elever, der

1) er fyldt 21 år og

2) a) har svendebrev som maskinarbejder, au-
tomekaniker, elektromekaniker eller
kleinsmed eller anden lignende uddan-
nelse, som efter luftfartsdirektoratets be-
stemmelse kan sidestilles hermed, samt
mindst 2 års praksis ved vedligeholdel-
sesarbejde på luftfartøjer, flyvemotorer
og udstyr (bortset fra radioudrustning)
efter et nærmere fastlagt system. Af dis-
se 2 års praksis skal ansøgeren have an-
vendt en vis, af luftfartsdirektoratet fast-
sat tid (dog mindst 2 måneder) ved ar-
bejde på hvert af de luftfartøjstyper, for
hvilke certifikat søges eller

b) har gennemgået 4 års læretid på et fly-
vemaskinværksted samt 1 års praksis
ved vedligeholdelsesarbejde på luftfar-
tøjer, flyvemotorer og udstyr (bortset
fra radioudrustning) eller

c) har uddannelse på en godkendt flyve-
mekanikerskole med praktisk uddannel-
se samt vedligeholdelse af luftfartøjer,
flyvemotorer og udstyr (bortset fra ra-
dioudrustning) på mindst 4 år, skole-
tiden iberegnet.

UDDANNELSEN

Luftfartsdirektoratet har ikke fastsat nogen
bestemt varighed eller antal lektioner for den
teoretiske uddannelse, men kurserne har nor-
malt fundet sted som aftenkurser og varet 8-9
måneder omfattende følgende fag: regning og
matematik 25 lektioner, fysik 30, materiallære
15, aeroplanlære 35, motorlære 70, elektrotek-
nik 45, instrumentlære 30 samt love og anord-
ninger 25, ialt 290 lektioner.

Certifikatet kan udstedes, når ansøgeren har
bestået en af luftfartsdirektoratet anordnet prø-
ve dels i den på kurset gennemgåede teori, dels
med hensyn til praktisk kendskab til systematisk
undersøgelse, justering og montering af luftfar-
tøjers motorer og øvrige udstyr. Desuden afprø-
ves færdighed i kørsel med luftfartøjer på jor-
den.
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Gennemsnitlig 15 elever om året har søgt
optagelse på kurset, og alle har gennemført ud-
dannelsen.

Ovennævnte certifikat kan gælde for en el-
ler flere luftfartøjstyper. Det kan imidlertid
udvides til at gælde for endnu flere typer, så-
fremt indehaveren efter mindst en måneds
praksis og gennemgang af et 2-5 ugers dag-
kursus består en praktik- og teoriprøve vedrø-
rende de typer, for hvilke certifikatet søges ud-
videt.

Ca. 250 S.A.S.-medarbejdere har således op-
nået udvidelse af certifikatets gyldighedsom-
råde.

b. Flyvemaskinistuddannelsen på S.A.S.-skolen
i Stockholm.

Blandt de under S.A.S. ansatte autoriserede
flyvemekanikere udvælges særligt egnede, der
efter en prøve i skriftlig og mundtlig engelsk,

matematik samt aeroplan- og motorlære, får ad-
gang til på S.A.S.-skolen i Stockholm at gen-
nemgå et forberedelseskursus af ca. 5 måneders
varighed til certifikatprøven for flyvemaskini-
ster. - Kurset, der er godkendt af luftfartsdirek-
toratet, består dels af ca. 4 måneders teoriunder-
visning med ialt 460 lektioner og dels af ca.
1 måneds såkaldt performance-kursus vedrø-
rende betjening af motorer under flyvning.

I reglement om luftfartøjscertifikater m. m. i
ministeriet for offentlige arbejders bekendtgø-
relse af 11. juli 1959 gives nærmere oplysnin-
ger om, hvilke betingelser, der kræves opfyldt,
for at man kan få udstedt certifikat som autori-
seret flyvemekaniker eller flyvemaskinist.

I 1958 har 7 flyvemekanikere efter S.A.S.-
kursus opnået certifikat som flyvemaskinist.

Flyvemaskinisterne har samme mulighed for
udvidelse af certifikatets gyldighedsområde som
flyvemekanikere.

C. Uddannelser, til hvilke der hverken kræves

studentereksamen eller forudgående faglig uddannelse.

I. Uddannelse af laboranter m. v.

Ved de teknologiske institutter i København
og Århus har der i en årrække været gennem-
ført 3 måneders dagkursus og forskellige aften-
kursus af 7-8 måneders varighed for industri-
og hospitalslaboranter. På dagkurserne er der i
de senere år gennemsnitligt uddannet ca. 140
laboranter årligt, medens aftenkurserne har
været søgt af ca. 200 elever.

Der er imidlertid i 1958 blevet oprettet nye
laborantuddannelser.

Ved sundhedsstyrelsens cirkulære af 8. ok-
tober 1958 om uddannelsesplan for hospitals-
laboranter blev denne uddannelse fremtidig 3-
årig. — Og i henhold til handelsministeriets be-
kendtgørelse af 23. december 1958 om uddan-
nelse af laboratoriemedhjælpere og laboratorie-
teknikere skal industrilaboranter enten gennem-
gå en 6 måneders uddannelse til laboratorie-
medhjælpere eller en 2-årig uddannelse til la-
boratorieteknikere.

a. Hospital si aborant ud dannelsen.
Den nye 3-årige uddannelse er tilrettelagt

som en 3-årig elevuddannelse, der består af et 3

måneders begynderkursus på laborantskole, 1
års praktisk uddannelse på et hospitalslaborato-
rium og 4 måneders hovedkursus på laborant-
skole samt en afsluttende 17 måneders praktisk
uddannelse på hospitalslaboratorium.

ADGANGSBETINGELSER

Eleven skal
a) være fyldt 18 år inden påbegyndelsen af

det propædeutiske kursus og
b) have bestået enten realeksamen eller højere

eksamen med regning og matematik.
c) Derudover kræves helbredsattest, bl. a. med

oplysning om farvesans.

UDDANNELSEN

Undervisningen på begynderkurset omfatter
fagene: elementær fysik og kemi ca. 130 lek-
tioner, faglig regning ca. 50, laboratorieteknik
(inclusiv apparatlære) ca. 30, kemiske og fysi-
ske øvelser ca. 160, anatomi og fysiologi ca. 50,
ialt ca. 420 lektioner.
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Undervisningen på hovedkursus varer 4 må-
neder omfattende: systematisk kemi og biokemi
180 lektioner, fysiologisk kemi og laboratorie-
diagnostik 90, fysik og apparatlære 60, mate-
matik 35, analysemetodernes teori 105, bakte-
riologi 20 og sygdomslære 50, ialt 540 lek-
tioner.

TILGANG

Der er i de senere år gennemsnitlig uddan-
net ca. 170 elever på kurser for hospitalslabo-
ranter.

Efter iværksættelsen af de nye uddannelses-
regler vil der årligt blive antaget ca. 140 elever
til hospitalslaborantuddannelsen.

Ved laborantskolen på Teknologisk Institut
i København vil der blive afholdt 3 propædeu-
tiske kurser og 2 hovedkurser årligt. Ved Jydsk
teknologisk Instituts laborantskole er planlagt
3 propædeutiske kurser og 3 hovedkurser årligt.

Der vil på hvert af kurserne kunne optages
24 elever, og dette antal er tilmeldt de 4 alle-
rede påbegyndte propædeutiske kurser, hvori-
mod tilgangen til de 4 hidtil påbegyndte hoved-
kurser kun har været 11, 19, 23 og 24.

VIDEREUDDANNELSE

Et 6 mdr.s kursus for instruktionslaboranter
og ledende laboranter er påbegyndt i august
1959 ved laborantskolen på Teknologisk Insti-
tut i København.

Dette kursus sigter udelukkende på hospi-
talslaboranter, der efter adskillige års praksis er
beskæftiget som instruktionslaboranter. Under-
visningen omfatter fagene: systematisk kemi, or-
ganisk kemi, biokemi, fysiologisk kemi, labora-
torie-diagnostik, fysik, apparatlære, matematik,
analysemetodernes teori, blodtypebestemmelse,
sygdomslære, bakteriologi, anatomi, fysiologi,
arbejdspsykologi og arbejdsinstruktion.

Der er optaget 19 elever på kurset, som for-
mentlig vil blive afholdt én gang årligt.

Hospitalslaboranter, der uddannes efter de
nye regler, vil kunne optages på dette kursus
efter 3 års praksis og indstilling fra hospitalet.

b. Uddannelse af laboratoriemedhjælpere og
laboratorieteknikere (industrilaboranter)

Uddannelsernes formål er at meddele elever-
ne en teoretisk og praktisk laboratoriemæssig
uddannelse, der kvalificerer til arbejde som bio-

logi- eller kemilaboranter inden for industri og
forskning.

Biologilaboranterne forventes især at finde
beskæftigelse inden for medicinal- og levneds-
middelindustrien og ved bryggerierne, medens
kemilaboranterne vil kunne anvendes f. eks. in-
den for farve-, lak-, gummi- og bakelitindustri-
en, endvidere på cement-, kabel-, element- og
trådfabrikker samt el- og gasværker.

Uddannelsen til laboratoriemedhjælper består
af et 24 ugers grundkursus, hvor der efter 12
ugers forløb skal vælges imellem kemi- og bio-
logilinjen.

For at blive laboratorietekniker kræves yder-
ligere et års praktisk laboratorieuddannelse samt
et 21 ugers fortsættelseskursus, der også er op-
delt i en kemi- og en biologilinje.

Undervisningen finder sted ved laborantsko-
lerne ved de teknologiske institutter i Køben-
havn og Århus.

Institutterne kan efter godkendelse af til-
synet med den tekniske undervisning oprette
sådanne kurser også i andre byer.

Såfremt det skønnes påkrævet, kan undervis-
ningen finde sted på aftenkurser.

1. Uddannelse til laboratoriemedhjælper.

ADGANGSBETINGELSER

Eleven skal

a) va;re fyldt 16 år inden påbegyndelse af
grundkursus og

b) have bestået en optagelsesprøve, d. v. s.
teknisk forberedelseseksamen.

c) Der må endvidere bestås en tillægsprøve i
det sprog, hvori der ikke er aflagt prøve
ved teknisk forberedelseseksamen.

Ansøgere med realeksamen med regning og
matematik optages uden prøve.

UDDANNELSEN

Undervisningen på grundkursus omfatter et
12 ugers fælleskursus (grundkursus A) og et 12
ugers kursus for biologilaboranter (grundkursus
B) eller et 12 ugers kursus for kemilaboranter
(grundkursus C).

Grundkursus A, der betragtes som en prøve-
tid, hvorefter der foretages en bedømmelse af
elevernes egnethed til at fortsætte, omfatter fa-
gene: kemi 60 lektioner, fysik 12, matematik
og regning 60, laboratorieteknik og apparatlære
48 og laboratorieøvelser 240, ialt 420 lektioner.
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Grundkursus B (for biologilaboranter).
Dette kursus omfatter følgende fag, der og-

så indgår i grundkursus C: fysik 18 lektioner,
laboratorieteknik og apparatlære 36, rapport-
skrivning og teknisk skrift 6, arbejderbeskyttel-
se 6, teknisk sprog m. v. 12, glasarbejde, me-
kanik m. v. 20, laboratoriebesøg og diverse 16,
îalt 114 lektioner. Derudover undervises i spe-
cialfagene mikrobiologi 60, biokemi 42, mikro-
biologiske og biokemiske øvelser 204, ialt 420
lektioner.

Grundkursus C (for kemilaboranter).
På dette kursus undervises udover de oven-

for nævnte 114 lektioner i følgende specialfag:
kemi 18 lektioner, matematik og regning 36, la-
boratorieøvelser 204, organisk kemi 48, ialt 420
lektioner.

Det samlede grundkursus afsluttes med prø-
ven for laboratoriemedhjælpere, der giver ad-
gang til erhvervsmæssigt laboratoriearbejde. De,
der ønsker det, kan imidlertid efter et års prak-
sis videreuddanne sig til laboratorietekniker el-
ler kemotekniker på fortsættelseskursus af 6
måneders varighed.

2. Uddannelse til laboratorietekniker.
Fortsættelseskurserne for biologi- og kemila-

boranter omfatter begge 735 lektioner, deraf gi-
ves 175 lektioner i samme 4 fag og med ens
lektionstal, dette gælder: matematik og regning
35 lektioner, laboratorieteknik 84, teknisk sprog
og biblioteksbenyttelse 28 samt arbejderbeskyt-
telse og industriforhold 28 lektioner.

De resterende 560 lektioner er på fortsættel-
seskursus for biologilaboranter fordelt på føl-
gende specialfag: kemi 14 lektioner, fysik 28,
biokemi 21, anatomi, fysiologi og teknisk bio-
kemi 49, mikrobiologi 49, biologiske øvelser
364, diverse 35.

Fortsættelseskursus for kemilaboranter omfat-
ter følgende specialfag: almen og uorganisk ke-
mi 21 lektioner, organisk kemi 70, fysik 56, ke-
miske, fysiske og fysisk-kemiske øvelser 364 og
diverse 49 lektioner, ialt 560 lektioner.

Fortsættelseskursus afsluttes med en afgangs-
prøve for laboratorieteknikere.

logilaboranter og 304 elever gennemførte i
1957 og 1958 dette kursus.

Fra januar 1959 er der ved hver af de 2
laborantskoler planlagt 3 grundkursus A årligt.
Der vil på hvert kursus blive optaget 24 elever
og ved hvert af de før september 1959 på-
begyndte 4 kursus er der optaget dette antal.

Derudover har Jydsk teknologisk Institut i
1959 i Aalborg og Esbjerg påbegyndt et grund-
kursus som 10 mdr.s kombineret eftermiddags-
og aftenkursus.

De første grundkursus B vil blive afholdt i
København i september I960 og i Århus i
november I960 - og grundkursus C i Køben-
havn i februar I960 og i Århus i november
1959. Det vides endnu ikke, hvor hyppigt
grundkurserne B og C vil blive afholdt.

Alle disse kurser er for laboratoriemedhjæl-
pere. - Afholdelse af fortsættelseskurser til ud-
dannelse af laboratorieteknikere er endnu ikke
planlagt.

c. Kemotekniker.
Teknikerkommissionen har fremsat forslag

om, at der i lighed med uddannelserne til tek-
nisk assistent og laboratorietekniker bliver eta-
bleret en to-årig kombineret praktisk og teore-
tisk uddannelse til kemotekniker, som især sig-
ter på at afhjælpe manglen på kvalificeret tek-
nisk hjælpepersonale inden for den kemiske in-
dustri.

Kemoteknikeren skal kunne aflaste ingeniø-
rerne og de øvrige højere uddannede kemikere
ved arbejdsopgaver i tilknytning til produktio-
nen og driften; formålet med kemoteknikerud-
dannelsen er derimod ikke beskæftigelse ved
egentligt laboratoriearbejde - dette varetages af
laboratoriemedhjælpere og laboratorieteknikere.

Da den nyetablerede laboratoriemedhjælper-
uddannelse giver den samme almene, kemiske
grunduddannelse som driftsassistenter inden for
den kemiske industri bør have, er kemotekniker-
uddannelsen tilrettelagt som en overbygning på
laboratoriemedhjælperuddannelsen med videre-
gående undervisning i teknisk kemi, maskin- og
apparatlære og den kemiske industris produk-
tionsmetoder.

TILGANG
Undervisningen på laborantskolernes hidtidi-

ge 3-måneders kursus er for kursus påbegyndt
efter 1. august 1957 gennemført som 1. afsnit
af det foreslåede grundkursus for kemi- og bio-

ADGANGSBETINGELSER

Kemoteknikeruddannelsen er således en vide-
reuddannelse for de, der har bestået labora-
toriemedhjælpereksamen enten med kemi eller
med biologi som speciale.
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UDDANNELSEN

Ud over laboratoriemedhjælperkursus varer
uddannelsen IV2 år, fordelt på et års praktik
og 6 måneders dagundervisning på et kemo-
teknikerkursus.

Det nærmere indhold af praktikperioden,
hvorunder eleven skal erhverve praktisk viden
om driften i en kemisk virksomhed, tilrettelæg-
ges af et uddannelsesnævn.

Undervisningen på kemoteknikerkurset om-
fatter følgende fag: teknisk-kemiske enhedsope-
rationer 240 lektioner (deraf 120 øvelser), ma-
tematik og faglig regning 80, teknisk fysik 30
(deraf 24 øvelser), maskinlære og skitsetegning
120 (deraf 60 øvelser), damp, varme og køling
40, praktisk værkstedsarbejde 30, øvelser, elek-
troteknik 60 (deraf 30 øvelser), arbejdspladsens
indretning 30, arbejdspsykologi, arbejderbeskyt-
telse 30, biblioteksbenyttelse 20, diverse 20, ialt
700 lektioner, deraf 264 med praktiske øvel-

d. Apoteksassistent.
Der er i henhold til indenrigsministeriets be-

kendtgørelse af 5. september 1958 om uddan-
nelse af apoteksassistenter oprettet en ny ud-
dannelse af kvalificeret hjælpepersonale til apo-
teker.

ADGANGSBETINGELSER

a) mellemskoleeksamen,
b) realeksamen, almindelig forberedelseseksa-

men (præliminæreksamen) eller pigeskole-
eksamen,

c) studentereksamen
d) eller anden foruddannelse, der må anses

at være af tilsvarende værdi.

UDDANNELSEN
Uddannelsen er tilrettelagt som en elevtid,

der for elever med mellemskoleksamen eller
højere eksamen strækker sig over henholdsvis
3 og 4 år. Apoteksdefektricer med mellemskole-
eksamen kan eventuelt få forkortet uddannel-
sestiden.

De første 6 måneder af elevtiden skal betrag-
tes som en prøvetid. Eleven skal gøre tjeneste i
defekturen (påfyldningsafdelingen) i mindst
1/8 af læretiden og ved skranke, receptur (re-
ceptekspedition) og laboratorium i mindst 1/4
af læretiden hvert sted.

Eksamen består af 3 praktiske prøver i recep-
tur og taksation, og prøver i præparation og i

varekundskab. Desuden afholdes en mundtlig
prøve i præparation og en skriftlig prøve i far-
makopekundskab, farmaceutisk teknologi, lov-
kundskab og terminologisk latin.

De apoteksassistenter, der opfylder Den far-
maceutiske Højskoles skolemæssige krav, har ef-
ter en supplerende prøve adgang til studiet til
den farmaceutiske kandidateksamens 2. del.

II. Uddannelse af tekniske assistenter.

Den tekniske assistentuddannelse har til for-
mål at kvalificere eleverne til at virke som be-
regnere, tegnere eller driftsassistenter i virk-
somheder inden for industri- og håndværk.

Uddannelsen består af V2 års teoretisk dag-
undervisning, 1 års praktisk uddannelse samt V2
års afsluttende teoretisk dagundervisning. Ud-
dannelsen kan ligeledes efter mindst ét års
praktisk uddannelse gennemføres på et 2-årigt
aftenkursus. Undervisningen finder sted på de
tekniske skoler.

1. Uddannelse pa dagkursus.

ADGANGSBETINGELSER

a) fyldt 16 år og
b) bestået en optagelsesprøve, d. v. s. teknisk

forberedelseseksamen. Elever, der har be-
stået realeksamen med regning og matema-
tik eller en tilsvarende højere eksamen, kan
optages uden prøve.

UNDERVISNINGEN
1. Det første halve års undervisning er fælles

for alle elever, medens eleverne under den sid-
ste teoretiske undervisning skal vælge mellem
uddannelse som teknisk tegner, beregner eller
driftsassistent.

I første halvår foretages en egnethedsprøve
(176 lektioner). Derudover undervises i føl-
gende fag: teknisk regning og matematik 80
lektioner, teknisk naturlære 48, måleteknik 40,
regnskabsvæsen 80 og teknisk tegning 284, pro-
duktionsteknik 104, maskinskrivning og kontor-
tekniske hjælpemidler 100, materialisere 72 og
værktøjs- og maskinlære 72 lektioner, ialt 1056
lektioner.

2. Praksisåret, hvoraf de første 3 måneder er
prøvetid, tilsigter at give eleverne kendskab til
fagudtryk, materialer og arbejdsmetoder. Ud-
dannelsen, der finder sted i egnede industri- og
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håndværksvirksomheder, er tilrettelagt efter føl-
gende plan:

1. måned: Tegning, beregning efter tegnin-
ger, lagerorganisation, materialer (efter de en-
kelte branchers behov). — 2.-3. måned: Opmå-
ling og skitsering, opmærkning, lagerorganisa-
tion, værktøj, produktionstekniske kontorer. —
4.-11. måned: Praktisk arbejde, eksempelvis
elementært håndarbejde, (lærlingeværksted).
Brug af maskiner. Afsluttende arbejder, afprøv-
ning, kontrol m. v. - 12. måned: Planlægning
på driftskontor.

For elever, der ønsker uddannelse som tek-
nisk assistent i byggeindustrien, finder den
praktiske uddannelse dog sted således:

1. måned: Tegning, beregning efter tegnin-
ger, materiale - og inaterialdepot (efter de en-
kelte branchers behov). - 2.-3. måned: Assistan-
ce til ingeniører og formænd ved arbejdets på-
begyndelse efter tegninger, eksempelvis opmå-
ling, udstikning, nivellering, jordbundsunder-
søgelse etc. Etablering af byggeplads. — 4.-9.
måned: Elementært praktisk arbejde. Brug af
mekaniske hjælpemidler. - 10.-11. måned: Ar-
bejde i så nær tilknytning som muligt til instal-
lationer og andet afsluttende arbejde på ar-
bejdspladser. Eventuelt overværelse af bygge-
møder. - 12. måned: Medvirken ved nye ar-
bejders planlægning på ingeniørkontor. Bygge-
pladsens afvikling.

Elever, der er eller har været beskæftiget i
industri- eller håndværksvirksomheder, kan af
tilsynet med den tekniske undervisning helt
eller delvis fritages for deltagelse i den prakti-
ske uddannelse.

Skolerne vil i samarbejde med organisationer-
ne være eleverne behjælpelige med at finde eg-
nede værksteder eller fabrikker, som vil antage
de pågældende som praktikanter for et år. Aspi-
ranter bør dog også selv søge at finde en prak-
tikantplads og helst inden undervisningens på-
begyndelse.

3. Efter praksisåret følger den afsluttende
teoretiske undervisning, hvorunder alle eleverne
uanset valg af specialuddannelse undervises i
teknisk regning og matematik 48 lektioner,
regnskabsvæsen 72, teknisk: tegning 144, pro-
duktionsteknik 120, maskinskrivning og kontor-
tekniske hjælpemidler 96, værktøjs- og maskin-
lære 48, teknisk mekanik og styrkelære 120 og
elektroteknik 48, ialt 696 lektioner.

Der gives ligesom under det første halve års
teoretiske undervisning ialt 1056 lektioner, og
indholdet af de resterende 360 lektioner varie-

rer efter, hvorvidt der er valgt specialuddannel-
se som teknisk tegner, beregner eller driftsassi-
stent.

De tekniske tegnere modtager således 360
lektioner i teknisk tegning, hvorimod beregnere
får 120 lektioner i produktionsteknik, 24 i tek-
nisk mekanik og styrkelære og 216 i industrielle
beregninger, og driftsassistenters specialuddan-
nelse består af 336 lektioner i produktionstek-
nik og 24 i teknisk mekanik og styrkelære.

TILGANG

47 mandlige og 30 kvindelige elever har i
1958 påbegyndt uddannelsen, fordelt på Det
tekniske Selskabs skoler i København og de tek-
niske skoler i Struer og Kolding.

I august 1959 påbegyndtes i København et
nyt dagkursus ved Det tekniske Selskabs skoler
og ved »Tegne- og Kunstindustriskolen for
Kvinder«, hvor der iøvrigt også optages mand-
lige elever. Sidstnævnte kursus sigter imidlertid
udelukkende på uddannelse af tekniske assisten-
ter til byggeindustrien.

Der er desuden påbegyndt kurser i Ringsted,
Nykøbing F, Randers, Kolding, Struer og Her-
ning. De i efteråret 1959 påbegyndte kurser
har ialt 136 elever (60 mdl. og 76 kv.).

Såfremt fornøden tilslutning opnås, oprettes
inden for den nærmeste fremtid kurser ved
andre tekniske skoler.

2. Uddannelse på aftenkursus.
De 2-årige aftenkursus er især beregnet for

personer, der er fyldt 20 år og som enten i
mindst 3 år har været beskæftiget inden for in-
dustrien eller har gennemgået en praktisk ud-
dannelse af mindst et års varighed i egnede in-
dustri- eller håndværksvirksomheder efter sam-
me turnusplan, som gælder for de tekniske as-
sistenter, der uddannes på dagkursus.

De skolemæssige adgangskrav er de samme
som ved optagelse på dagkursus.

Under hensyn til elevernes praktiske erfaring
og forventede større modenhed er timeantallet
på aftenkursus fastsat til 1360, hvilket kun er
2/3 af antallet af undervisningstimer på dag-
kursus.

På »Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvin-
der« i København påbegyndtes i august 1959
et aftenkursus med 10 elever, der ligesom sam-
me skoles dagkursus specielt uddanner tekniske
assistenter til byggeindustrien.

Aftenkursus ventes bl. a. oprettet ved Det
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tekniske Selskabs skoler i København i efter-
året I960.

III. Teletekniske uddannelser.
Ud over de i denne oversigts afsnit A nævnte

teletekniske uddannelser, civilingeniør i teletek-
nik og teknisk assistent ved Danmarks Radio,
findes nogle kortere teletekniske uddannelser.

1. Uddannelse til radiotelegrafist.
a) Flertallet af radiotelegrafisterne uddannes

på navigationsskolerne i København, Svendborg
og Nordby på Fanø samt på Wendelboes radio-
skole i København, hvor landets eneste aften-
skole findes.

Uddannelsen varer 1 eller IV2 år, afhængig
af hvorvidt der ønskes 2. eller 1. klasses certifi-
kat som radiotelegrafist, som begge berettiger
til betjening af radiotelegrafianlæg; kun leder-
stillinger ved skibsstationer af 1. klasse (på
store passagerbåde) forudsætter certifikat af 1.
klasse. Certifikaterne udstedes af Generaldirek-
toratet for Post- og telegrafvæsenet, der lige-
ledes kontrollerer de for opnåelse af certifikat
påkrævede prøver.

ADGANGSBETINGELSER
Der stilles ingen særlige skolemæssige krav,

men mange ansøgere har mellemskole- eller
realeksamen; minimumsalderen for optagelse er
17 år.

UDDANNELSEN
Undervisningen består af et forberedelses-

kursus på 6 måneder, omfattende fagene dansk,
engelsk, naturlære, elektricitetslære, matematik
og regning samt morsetelegrafering, hvorefter
der afholdes en oprykningsprøve til radioklas-
serne.

Den egentlige radiotelegrafiundervisning til
certifikat af 2. klasse varer gennemsnitlig 6
måneder og til certifikat af 1. klasse yderligere
6 måneder. Undervisningen omfatter fagene
aftelegrafering, apparatkendskab, høremodtag-
ning, tjenestereglementer og taksering, tele-
grambehandling, radiokorrespondance, morse-
telegrafering, stationskendskab, geografi, en-
gelsk og dansk.

b) Uddannelse til radiotelegrafist med certi-
fikat af 1. klasse kan desuden opnås inden for
Statens luftfartsvæsen, der årligt antager 8-10
radiotelegrafistelever med realeksamen til en 3-

årig elevuddannelse. Den del af uddannelsen,
der ikke sigter på tjeneste i luften, er tilrette-
lagt ligesom den i det følgende omtalte radiote-
legrafist-uddannelse inden for Post- og telegraf-
væsenet og finder delvis sted på Københavns
Navigationsskole.

For betjening af radioanlæg i flyvemaskiner
kræves derudover en tillægsprøve, der kun kan
aflægges af personer over 18 år.

c) Endvidere uddannes radiotelegrafister in-
den for Post- og telegrafvæsenet.

ADGANGSBETINGELSER
Til uddannelse til radiotelegrafist antages

medhjælpere og assistenter, der har gennem-
gået 3 års elevtid og har bestået første del af
fagprøven for Post- og telegrafvæsenets em-
bedsklasser, hvortil der kræves realeksamen.

UDDANNELSEN
omfatter et 14-ugers indledningskursus på 504
lektioner, hvorunder der gennemgås teoretisk
teknik, nøgleskrivning og høremodtagning (264
lektioner), fjernskrivning, telefontjeneste, la-
boratorieøvelser og opgaveregning (240 lektio-
ner).

Herefter kræves 12 måneders radiopraktik,
der efterfølges af et 8-ugers radiokursus, som
afsluttes med radiocertifikat af 1. klasse. Dette
kursus omfatter: stærkstrømsteknik 48 lektio-
ner, svagstrømsteknik 32, tegning 8, radiotek-
nik 72, telegrafteknik 8, radiotelegramekspe-
dition 66, radiotelefonekspedition 7, geografi og
radioreglement 31 og engelsk 16 lektioner, ialt
288 lektioner.

Der optages årligt 7-8 elever, hvoraf ca. 6
gennemfører uddannelsen.

TILGANG
Der uddannes årligt ialt ca. 150 radiotelegra-

fister med certifikat af 2. klasse, heraf fortsætter
ca. V3 før eller senere deres uddannelse til cer-
tifikat af 1. klasse. Ca. 5-10 % er kvinder.

2. F or stær ker ud dannelses-kur sus.
Post- og telegrafvæsenet afholder desuden

forstærkeruddannelses-kursus.
Antagelsesbetingelser og indledningskursus

som ved ovennævnte radiokursus.
Derudover kræves 9 måneders praktik på en

forstærkerstation som forudsætning for optagel-
se på et 6-ugers kursus for forstærkeruddannel-
se, hvor der undervises i følgende fag: stærk-
strømsteknik 36 lektioner, svagstrømsteknik 36,
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tegning 12, forstærkerteknik 42, telegrafteknik
36, automatteknik 12, laboratorieøvelser 18 og
opgaveregning 24, ialt 216 lektioner.

Der optages årligt 14-15 elever, hvoraf ca.
12 gennemfører uddannelsen.

Dette kursus indgår desuden i uddannelsen
for tekniske assistenter ved Danmarks Radio
(A, VI).

IV. Uddannelse af tekstiltekniikere.

Teknikerkommissionen har anbefalet, at der
indføres en 3-årig uddannelse omfattende 2 års
praktisk uddannelse i egnede virksomheder,
hvorunder eleverne skal gennemgå et grund-
kursus på tekstilfagskole, samt et års undervis-
ning på Danmarks Textilfagskole i København.

ADGANGSBETINGELSER

1) fyldt 16 år og

2) bestået teknisk forberedelseseksamen. Ele-
ver, der har bestået realeksamen med reg-
ning og matematik eller en tilsvarende eller
højere eksamen, kan optages uden prøve.

UNDERVISNING

Uddannelsen er foreslået gennemført som en
2 semesters dagskole omfattende fagene: reg-
ning 80 lektioner, mekanik og maskinberegning
40, værksteds- og maskinisere 220, elektroteknik
og belysning 60, bygningsforhold, damp, varme
40, textile råmaterialer 60, textilkemi og farv-
ning 120, laboratorieteknik, textilprøvning 100,
spinderiteknik 280, væveri- eller trikotagetek-
nik 400, efterbehandling 60, bogføring og kal-
kulation 60, produktionsteknik 120, lønsyste-
mer, arbejdsforhold og arbejdspsykologi 80 og
sprog 40, ialt 1760 lektioner.

Bekendtgørelse om uddannelsen er endnu
ikke offentliggjort.

V. Tegneruddannelse.

a) 2-årigt aftenkursus for tekniske tegnere ved
Det tekniske Selskabs skoler i København.

Formålet med aftenkurset er udelukkende at
give virksomhedselever i teknisk tegning en
supplerende teoretisk oplæring.

Undervisningen, der sa;rlig omfatter maskin-
tegning, strækker sig over 2 vinterhalvår à 250
lektioner, som fordeler sig således: almindelig
tegneteknik 55 lektioner, teknisk skrift 45, af-
bildningslære 75, udfærdigelse af tegninger af
forskellig art 75 lektioner.

I 1958/59 deltog 28 virksomhedselever i un-
dervisningen.

b) Uddannelse i teknisk tegning i private virk-
somheder.

Adskillige virksomheder forestår selv uddan-
nelsen af tekniske tegnere.

Som eksempel skal anføres, at en af vore
største virksomheder gennemfører en 3-årig ud-
dannelse på tegnestuer. Samtidig får eleverne,
der skal have realeksamen med mg+ i matema-
tik, 6 ugentlige aftentimer med undervisning i
følgende fag: projektionstegning, skitsering,
maskintegning ca. 270 lektioner, standardskrift
27, regning og matematik 95, materiallære 40,
ialt ca. 400 lektioner. Herudover gennemgås
værkstedsteknik i et omfang svarende til 240
lektioner.

c) Private kurser.

Derudover findes forskellige private dag-,
aften- og korrespondancekurser i teknisk teg-
ning.
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TEKNIKERKOMMISSIONEN
BILAG 4

København, den 28. november 1937.

I skrivelse af 20. juni 1957 vedrørende ud-
dannelse af tekniske assistenter, grunduddannel-
se for industrilaboranter og uddannelse af tek-
stilteknikere meddelte kommissionen, at man se-
nere ville fremkomme med forslag angående
adgangsprøve og adgangskursus til de pågæl-
dende uddannelsesgrene. Under henvisning her-
til skal man med henblik på oversendelse til
undervisningsministeriet fremsende kommissio-

nens forslag til oprettelse af en teknisk forbe-
redelseseksamen og tilhørende forberedende un-
dervisning omfattende et aftenkursus, der stræk-
ker sig over to vintersemestre.

C. A. Møller

Henning Friis.

Statsministeriet.

TEKNIKERKOMMISSIONEN
UNDERBILAG TIL BILAG 4

København, den 13- november 1957.

FORSLAG TIL OPRETTELSE AF EN TEKNISK FORBEREDELSESEKSAMEN
OG TILHORENDE FORBEREDENDE UNDERVISNING

Opgaven har været at præcisere, hvilke krav
der må stilles ved en adgangseksamen til de
mest elementære tekniske undervisninger, me-
dens spørgsmålet om, hvorledes disse krav even-
tuelt vil kunne opfyldes af undervisningen in-
den for folkeskolen, eller i direkte fortsættelse
af folkeskolen, er betragtet som et spørgsmål,
der må overlades til undervisningsministeriet.

§ 1. Oprettelse af en teknisk forberedelseseksamen.

Der oprettes en optagelsesprøve til den un-
dervisning, der gives for tekniske assistenter,
industrilaboranter, tekstilteknikere og maskin-
teknikere.

Prøvens formål er inden for hvert fag at kon-
statere, om aspiranten har tilstrækkelige for-
kundskaber til at kunne gennemføre undervis-
ningen for tekniske assistenter, industrilaboran-
ter, tekstilteknikere eller maskinteknikere.

Der holdes skriftlig og mundtlig eksamen.

Skriftlig prøve. (3 timer) afholdes i:
Dansk diktat samt fristil eller genfortæl-
ling.
Regning.
Aritmetik og geometri.

Mundtlig prøve afholdes i:
Dansk.
Aritmetik og regning.
Geometri.
Naturlære.
Engelsk eller tysk.

Der gives en fælleskarakter for orden med
skriftlige arbejder. For at bestå eksamen kræves
et gennemsnit på 11,00 (efter ug = 15-skala-
en), dog mindst 12,00 i naturlære og mindst
12,00 i gennemsnit i faget regning og matema-
tik. Såfremt aspiranten kun indstiller sig i en-
kelte fag ad gangen, skal hvert af disse bestås
med et gennemsnit på mindst 12,00. Enhver
kan indstille sig til denne prøve uafhængigt af,
om han har gennemgået det i § 2 omhandlede
kursus.

Privatister skal opnå mindst 12,00 i gennem-
snit ved prøven.

Såvel opgavernes fremstilling som bedømmel-
sen af disse foretages efter undervisningsmini-
steriets nærmere bestemmelser efter forhandling
med handelsministeriet.

Som grundlag for kravene ved prøven gælder
iøvrigt den i § 2 omtalte undervisning i de en-
kelte fag.
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§ 2. Undervisning til teknisk forberedelseseksamen.

For ældre og modne aspiranter, der ønsker
optagelse til en af de i § 1 nævnte tekniske ud-
dannelser, oprettes et forberedende aftenkursus,
der strækker sig over to vintersemestre.

Ledelsen af aftenkursus er berettiget til at
undersøge forud for påbegyndelsen af kursus,
om aspiranten har fornøden modenhed og så-
danne forkundskaber, som måtte kunne for-
ventes af normalt begavede elever, der har
gennemgået en afsluttende folkeskoleundervis-
ning.

Undervisningen omfatter :

Dansk (120 lektioner)
Regning og matematik (400 lektioner)
Naturlære (200 lektioner)
Engelsk eller tysk (145 lektioner)

Det henstilles, at aspiranterne skaffer sig no-
get kendskab til det sprog, hvori der ikke af-
lægges prøve.

Undervisningen i fagene indrettes som paral-
leltløbende kursus, der gennemføres over to vin-
terhalvår fra 1. september til 31. maj med 4
afteners undervisning om ugen à 2V2 time delt
i 3 lektioner.

Undervisningen i de enkelte fag.

Dansk mundtlig:
Undervisningen tilsigter at opøve eleverne til

at kunne læse en tekst med forståelse og at kun-
ne gengive det læste i kort og entydig form.
Stoffet vælges dels indenfor elevernes specielle
tekniske interesseområder, dels inden for mere
alment præget humanistisk litteratur og sam-
fundsforhold.

Dansk skriftlig:
Eleverne opøves gennem diktater, genfortæl-

linger og frie stile til at udtrykke sig skriftligt,
så kort, klart og rigtigt som muligt. Der udar-
bejdes til dette formål egnede diktater, ligesom
der udarbejdes en fortegnelse indeholdende for-
slag til egnede stilemner samt genfortællinger,
både med teknisk og alment tilsnit.

Regning og matematik:

Målet for undervisningen skal vxre:

I regning og aritmetik:
1. at opøve elevernes færdighed i sikker og

og praktisk talbehandling og at bibringe
dem forståelse af de anvendte metoder og
regneregler,

2. at overføre den gennem regneundervisnin-
gen erhvervede indsigt i regnereglerne på
reduktion af bogstavudtryk og løsning af
ligninger.

1 geometri:
Gennem figurbetragtning og figurfremstilling

at opøve elevernes iagttalelses- og kombinations-
evne og at bibringe dem sans for nøjagtig ud-
førelse af tegninger og for sammenhængende
og udtømmende forklaring af fremgangsmåden.

Undervisningen skal omfatte:

/ regning og aritmetik:
De fire regningsarter med hele tal og brøker

(herunder endelige decimalbrøker). Kontrol-
prøver.
Metersystemet.
Primtal, tals opløsning i primfaktorer, tals dele-
lighed med 2, 3, 4, 5 og 9.
Simpel forholds-, delings- og blandingsregning.
Procentregning.
Omkreds-, areal- og rumfangsbestemmelser af
simple figurer og legemer — formler. Vægt og
vægtfylde.
Løsninger af ligninger af 1. og 2. grad med een
ubekendt og af to ligninger af 1. grad med 2
ubekendte. Formel for løsning af 2. gradslig-
ning og sætningen om røddernes sum og pro-
dukt. I forbindelse hermed den nødvendige po-
tenslære.
Anvendelse af logaritmetabeller.
Proportioner, ligefrem og omvendt proportio-
nalitet.

/ geometri:
Den rette linie, liniernes indbyrdes stilling.
Cirklen, vinkler, måling af cirkelbuer og vink-
ler. Konstruktion af vinkler på 60° og 90° og
deraf afledede.
Cirklens stilling til en ret linie (sekant, tan-
gent).
Trekanter (specielt ligebenede, ligesidede, ret-
vinklede), vinkelsum, saftninger om højder,
medianer, vinkelhalveringslinier og sidernes
midtnormaler. Ensvinklede trekanter. Deling af
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et liniestykke i stykker, der forholder sig som
givne tal eller liniestykker.
Hovedsætninger om den retvinklede trekant.
Firkanter, vinkelsum, sætninger om sider og
vinkler og medianer i parallellogrammet (spe-
cielt rhomben, rektanglet og kvadratet).
Trapezet.
Konstruktionsopgaver på grundlag af de fem
geometriske steder samt fjerde- og mellempro-
portional.
Overalt i den matematiske undervisning tilstræ-
bes det at anskueliggøre den praktiske udnyttel-
se af det teoretiske stof. Beviser medtages kun
i det omfang, det er nødvendigt for at opøve
eleverne i logisk bevisførelse.

Naturlære:
Undervisningen i fysik og kemi bør i videst

muligt omfang tage sit udgangspunkt i den mo-
derne fysik og derfra føre tilbage til den klas-
siske fysik. Grundlaget bør foruden eksempler
fra det praktiske liv være demonstrations- og
elevforsøg, hvorfor undervisningen må foregå
i egnede lokaler.

7 fysik:

Elementær mekanik.
Vægtfylde, væsker og væsketryk, Archimedes'
lov.
Kinetisk molekylbevægelse og dens indflydelse
på og afhængighed af tryk og temperatur.
Christiansens vandluftspumpe.
Boyle-Mariottes lov.
Bevægelseslæren, vægtstænger.

/ magnetisme:
Magnetisk felt - Kraftlinier.

/ varmelære:
Varmeenheden, varmefylde, smeltevarme, for-
dampningsvarme, damptryk og damptrykskur-
ver. Luftarters fortætning.

1 ellære:

Elektricitet (atomer og elektroner). Elstrømmen
og dens virkninger. Måling af strømstyrke,
spændingsforskel og modstand. Ohms lov. De
vigtigste strømkilder. Transformation og ener-
gioverføring.

/ lyslære:

Lysets brydning. Linser og deres anvendelse.
Newtons forsøg. Spektre og spektroskop.

I kemi:
De almindelige luftarter.
Molekylopbygninger i grundstoffer, blandin-
ger og kemiske forbindelser.
Svovl-, salt-, saltpeter-, og kulsyre, deres op-
bygning og fremstilling. Syre- og syrerestprø-
verne. Salte og ovennævnte syrer. Baser. Syre-
reaktion med metal og base. Analyser af syrer
og salte.
Grundlaget for forståelse af det kemiske tegn-
sprog og kemiske ligninger kræves lært.

Engelsk og tysk:

Formålet med undervisningen er gennem en
mundtlig undervisning at give eleverne et ele-
mentært kendskab til et af sprogene. Det må
sikres, at et fornødent teknisk ordforråd beher-
skes, således at der åbnes mulighed for anven-
delse af tekniske håndbøger, forståelse af tek-
niske kataloger, plancher og arbejdsbeskrivel-
ser.

Det bemærkes, at den foreslåede ordning ind-
til videre bør betragtes som et forsøg, således at
bestemmelserne senest om 4 år optages til re-
vision på grundlag af de til den tid indvundne
erfaringer om ordningens virkning i praksis.

C. A. Møller

Henning Friis.
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BILAG 5

TEKNIKERKOMMISSIONEN
København, den 19. december 1951.

Ved skrivelse af 28. f. m. fremsendte tekni-
kerkommissionen et forslag til oprettelse af en
teknisk forberedelseseksamen samt aftenkurser,
der meddeler undervisning til denne eksamen.
Mens de aftenkurser, der efter forslagets § 2
ønskes oprettet, er beregnet for noget ældre
aspiranter, der søger optagelse til en af de i
forslaget nævnte tekniske uddannelser, og som
ikke har realeksamen, er fastlæggelsen af den
fornødne uddannelse i direkte fortsættelse af
folkeskolen af kommissionen betragtet som et
spørgsmål, der bør optages til særlig behand-
ling i undervisningsministeriet.

Idet man henleder opmærksomheden på, at
det ikke inden for den tid, der er fastsat til de
nævnte aftenkurser, har været muligt at indføre
undervisning i andre fag end de i forslaget an-
førte, og at kommissionen iøvrigt er gået ud
fra, at de elever, der søger disse kurser efter at
have forladt folkeskolen, har tilegnet sig visse
kundskaber, som de helt unge ved afgangen fra
8. klasse ikke kan påregnes at være i besiddelse
af, skal man anmode statsministeriet om at for-

anledige, at der ved undervisningsministeriets
foranstaltning gennemføres en dagundervisning
i fortsættelse af folkeskolen for elever, der øn-
sker optagelse til de omhandlede tekniske ud-
dannelser uden at have realeksamen. Foruden
de i kommissionens forslag til en teknisk for-
beredelseseksamen angivne fag bør der ved
dagundervisningen efter kommissionens opfat-
telse bl. a. gives undervisning i såvel engelsk
som tysk samt almen erhvervs- og samfunds-
orientering. Kommissionen har ikke foretaget
en egentlig undersøgelse af den nødvendige va-
righed af en sådan dagskoleundervisning for
elever, der har gennemgået folkeskolens 8. klas-
se, men man skal henstille, at dagskoleundervis-
ningen bliver tilrettelagt således, at den kan
gennemføres inden for 1 år efter 8. skoleår.

Kommissionen skal anmode om at blive holdt
underrettet om, hvad der passerer i sagen.

C. A. Møller

Henning Friis.

Statsministeriet.
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BILAG 6

CIRKULÆRE OM FORBEREDENDE UNDERVISNING I FOLKESKOLEN TIL
OPTAGELSESPRØVEN TIL VISSE TEKNISKE UDDANNELSER

(Til samtlige skoledirektioner uden for København, kommunalbestyrelser og skolekommissioner
(skolenævn)).

Som led i bestræbelserne for at uddanne flere
teknikere har teknikerkommissionen fremsat
forslag om etablering af en forberedende un-
dervisning til de i den senere tid oprettede kor-
tere tekniske uddannelser og anmodet under-
visningsministeriet om at træffe foranstaltning
til forsøgsvis gennemførelse af en sådan under-
visning dels inden for folkeskolen, dels i fort-
sættelse af folkeskoleuddannelsen.

Forudsætningen for at deltage i den under-
visning, der skal gives til uddannelse af tek-
niske assistenter, (herunder tekniske tegnere,
beregnere samt assistenter på driftskontorer m.
v.), industrilaboranter, tekstilteknikere og raa-
skinteknikere, er, at de pågældende i de fag,
hvorpå den videre tekniske uddannelse bygger,
samt i dansk og fremmede sprog har visse sær-
lige forkundskaber. En undervisning, der til-
sigter at bibringe eleverne, som har gennem-
gået den eksamensfri folkeskoles første 7 klas-
ser, disse kundskaber, vil kunne gives inden for
folkeskolen i særlige klasser for 8. og 9. skole-
år, idet sådanne klasser vil kunne oprettes som
en forsøgsordning med hjemmel i § 64 i
folkeskoleloven af 18. maj 1937 som ændret ved
lov nr. 263 af 27. maj 1950.

Undervisningen i sådanne klasser må tage sig-
te på at føre eleverne frem til en optagelses-
prøve, der består i skriftlig prøve i dansk, reg-
ning og matematik og mundtlig prøve i de
nævnte fag samt naturlære og engelsk, og om
hvilken de nærmere regler vil blive fastsat af
undervisningsministeriet og handelsministeriet.
Undervisningen må i disse fag opfylde de
nedenfor angivne fordringer, som er fastsat på
grundlag af en af teknikerkommissionen ud-
arbejdet plan. Undervisningen bør imidlertid
ikke være begrænset til de nævnte fag, men
også som nedenfor anført omfatte andre fag, så-

ledes at der i det hele lægges vægt på elevernes
almendannelse.

Undervisningsministeriet kan anbefale, at der
ved skolevæsener, hvor der kan ventes tilstræk-
kelig tilslutning af egnede elever hertil, op-
rettes sådanne forsøgsklasser efter følgende ret-
ningslinjer.

1.
Klasser vil blive henlagt under tilsyn af for-

søgsudvalg A, jfr. undervisningsministeriets cir-
kulære af 6. juni 1957.

2.
Kommuner, der opretter en klasse for 8. sko-

leår efter disse retningslinjer, må det følgende
år oprette en tilsvarende klasse for 9. skoleår.

3.
Undervisningen bør stå åben for såvel drenge

som piger. Det er på baggrund af undervisnin-
gens indhold og omfang kun muligt for elever
med gode anlæg for matematik og naturlære
at deltage i undervisningen, og der må ved op-
tagelsen af elever i de pågældende klasser tages
hensyn hertil. Oprettelsen af sådanne særlige
klasser vil derfor ikke kunne træde i stedet for
oprettelsen af sædvanlige klasser for 8. skoleår.

4.
Undervisningen i fag, hvori der holdes prøve.

Undervisningen i de fag, hvori der holdes
prøve, må omfatte følgende:

Regning og matematik.

Regning og aritmetik:
De fire regningsarter med hele tal og brøker

(herunder endelige decimalbrøker), kontrol-
prøver.



124

Metersystemet.
Primtal, tals opløsning i primfaktorer, tals

delelighed med 2, 3, 4, 5 og 9- Simpel for-
holds-, delings- og blandingsregning.

Procentregning.
Omkreds-, areal- og rumfangsbestemmelser af

simple figurer og legemer - formler. Vægt og
vægtfylde.

Løsninger af ligninger af 1. og 2. grad med
en ubekendt og af to ligninger af 1. grad med 2
ubekendte. Formel for løsning af 2. grads lig-
ning og sætningen om røddernes sum og pro-
dukt. I forbindelse hermed den nødvendige po-
tenslære.

Anvendelse af logaritmetabeller.
Proportioner, ligefrem og omvendt propor-

tionalitet.

Geometri:
Den rette linje, linjernes indbyrdes stilling.
Cirklen, vinkler, måling af cirkelbuer og

vinkler.
Konstruktion af vinkler på 60° og 90° og der-
af afledede.

Cirklens stilling til en ret linje (sekant, tan-
gent).

Trekant (specielt ligebenede, ligesidede, ret-
vinklede, vinkelsum, sætninger om højder, me-
dianer, vinkelhalveringslinjer og sidernes midt-
normaler. Ensvinklede trekanter.

Deling af et lin jesstykke i stykker, der for-
holder sig som givne tal eller linjestykker.

Hovedsætninger om den retvinklede trekant.
Firkanter, vinkelsum, sætninger om sider og

vinkler og medianer i parallellogrammet (spe-
cielt rhomben, rektanglet og kvadratet).

Trapezet.
Konstruktionsopgaver på grundlag af de fem

geometriske steder samt fjerde- og mellempro-
portional.

Overalt i den matematiske undervisning til-
stræbes det at anskueliggøre den praktiske ud-
nyttelse af det teoretiske stof. Beviser medtages
kun i det omfang, det er nødvendigt for at op-
øve eleverne i logisk bevisførelse.

Fysik.
Naturlære.

Elementær mekanik:
Vægtfylde, væsker og væsketryk. Archime-

des' lov. Kinetisk molekylebevægelse og dens
indflydelse på og afhængighed af tryk og tem-
peratur.

Christiansens vandluftspumpe. Boyle-Mariot-
tes lov.

Bevægelseslæren, vægtstænger.

Magnetisme:
Magnetisk felt - kraftlinjer.

Varmelære:
Varmeenheden, varmefylde, smeltevarme,

fordampningsvarme, damptryk og damptryks-
kurver. Luftarters fortætning.

Eliæren:
Elektricitet (atomer og elektroner). Elstrøm-

men og dens virkninger.
Måling af strømstyrke, spændingsforskel og

modstand. Ohms lov.
De vigtigste strømkilder. Transformation og

energioverføring.

Lyslæren:
Lysets brydning. Linser og deres anvendelse.

Newtons forsøg.
Spektre og spektroskop.

Kemi:
De almindelige luftarter.
Molekyleopbygningen i grundstoffer, blan-

dinger og kemiske forbindelser.
Svovl-, salt-, salpeter- og kulsyre, deres op-

bygning og fremstilling.
Syre- og syrerestprøverne. Salte og oven-

nævnte syrer.
Baser.
Syrereaktion med metal og base. Analyser af

syrer og salte.
Grundlaget for forståelse af det kemiske

tegnsprog og kemiske ligninger kræves lært.

Sprog.
Dansk mundtlig:

Undervisningen tilsigter at opøve eleverne til
at kunne læse en tekst med forståelse og kunne
gengive det læste i kort og entydig form.

Stoffet hentes dels fra elevernes tekniske in-
teresseområde, dels fra samfundslivet i almin-
delighed (erhvervsmæssige, sociale og kulturelle
forhold), dels fra litteraturens verden.

Dansk skriftlig:
Eleverne opøves gennem diktater, genfortæl-

linger og stile i at udtrykke sig skriftligt så kort,
klart og rigtigt som muligt.
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Det anvendte stof bør have et såvel teknisk
som alment indhold.

Engelsk:
Formålet med undervisningen er gennem en

mundtlig undervisning at give eleverne et så-
dant kendskab til sproget, at eleverne kan læse
en lettere engelsk tekst. Det må sikres, at et for-
nødent teknisk ordforråd beherskes, således at
der åbnes mulighed for anvendelse af tekniske
håndbøger, forståelse af tekniske kataloger,
plancher og arbejdsbeskrivelser.

5.
Undervisningen i andre jag.

Foruden i de foran omhandlede fag, i hvilke
der afholdes prøve, skal der gives undervisning
i tysk i et sådant omfang, at eleverne bliver i
stand til at anvende tekniske håndbøger, tekni-
ske kataloger, plancher og arbejdsbeskrivelser.

Desuden bør der i videst muligt omfang op-
tages andre fag på undervisningsplanen: gymna-
stik og idræt, orienteringsfag (herunder historie

med samfundskundskab), erhvervsorientering
m. v.

6.
Andragende om godkendelse af oprettelse af

de i nærværende cirkulære omhandlede forsøgs-
klasser, herunder indstilling om den hertil for-
nødne midlertidige ændring af kommunens sko-
leplan og forslag til en særlig undervisningsplan
for forsøgsklasserne, må indsendes til undervis-
ningsministeriet ledsaget af skolekommissionens
og fælleslærerrådets erklæringer.

Nærmere oplysninger om undervisningens til-
rettelægning og egnet undervisningsmateriel
m. v. vil kunne fås hos statskonsulenten for un-
dervisningsministeriet i sager vedrørende folke-
skolen og seminarierne, Frederiksholms Kanal
26, København K.

Undervisningsministeriet, den 21. april ipjS.

Jørgen Jørgensen

Hans Kjems.
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BILAG 7

BEKENDTGØRELSE OM GODKENDELSE I MEDFØR AF LOV OM UNGDOMS-
UNDERVISNING AF 11. JUNI 1954 § 51 AF FORBEREDENDE UNDERVISNING

TIL VISSE TEKNISKE UDDANNELSER

Som led i bestræbelserne for at uddanne flere
teknikere har teknikerkommissionen fremsat
forslag om etablering af et forberedelseskursus
til de i den senere tid oprettede kortere tekni-
ske uddannelser og anmodet undervisningsmi-
nisteriet om at træffe foranstaltninger til for-
søgsvis gennemførelse af en sådan undervis-
ning dels inden for folkeskolen dels i fortsæt-
telse af folkeskoleuddannelsen.

Forudsætningen for at deltage i den under-
visning, der skal gives til uddannelse af tekni-
ske assistenter (herunder tekniske tegnere, be-
regnere samt assistenter på driftskontorer
m. v.), industrilaboranter, tekstilteknikere og
maskinteknikere er, at de pågældende i de fag,
hvorpå den videre tekniske uddannelse bygger,
samt i dansk og et fremmed sprog har visse
særlige forkundskaber. Undervisningen på for-
beredelseskursus skal derfor omfatte dansk, reg-
ning og matematik, naturlære samt engelsk eller
tysk. Den heromhandlede forberedende under-
visning påregnes gennemført på aftenkursus
igennem 2 vinterhalvår.

I medfør af lov om ungdomsundervisning af
11. juni 1954 § 51 er undervisningsministeren
bemyndiget til, forsåvidt angår forsøg med un-
dervisnings- og ungdomsforanstaltninger som
de i loven omhandlede, at godkende sådanne
hertil sigtende afvigelser fra lovens bestemmel-
ser om disse foranstaltningers ordning og om-
fang, som vil være forenelige med fastholdel-
sen af lovens formål.

Med henvisning hertil bestemmes følgende:

1.

Der kan etableres forberedende undervisning
i fagene dansk, regning og matematik, natur-
lære samt engelsk eller tysk for personer, der

ønsker at uddannes til tekniske assistenter, in-
dustrilaboranter, tekstilteknikere og maskintek-
nikere, når undervisningen tilrettelægges i over-
ensstemmelse med den af teknikerkommissio-
nen udarbejdede undervisningsplan af 15. no-
vember 1957.

2.

Undervisningen afsluttes uanset reglen i lo-
vens § 3, stk. 1, 3. punktum, med en prøve,
som har til formål at konstatere, om eleven har
erhvervet tilstrækkelige forkundskaber til at
kunne påbegynde undervisning for de tekniske
mellemuddannelser. Prøven afholdes efter de
retningslinier, der er indstillet i teknikerkom-
missionens undervisningsplan.

3.
For undervisningen gælder som helhed de i

lov om ungdomsundervisning og den dertil hø-
rende bekendtgørelse af 12. oktober 1954 in-
deholdte regler om aftenskoler, forsåvidt der
ikke ved nærværende bekendtgørelse eller ved
godkendelsen er truffet modstående bestem-
melse.

Man opfordrer herefter de kommunale ung-
domsnævn til at gøre indstilling til kommunal-
bestyrelsen om etablering af den omhandlede
undervisning i det omfang, der er behov
herfor, ligesom private sammenslutninger eller
enkeltpersoner har adgang til efter de alminde-
lige regler at iværksætte en undervisning som
den omhandlede.

4.
Skoleplaner for den heromhandlede under-

visning godkendes indtil videre af undervis-
ningsministeriet, i Københavns kommune dog
af skoledirektionen.
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Holdets gennemsnitlige elevtal pr. time kan,
hvor de stedlige forhold taler derfor, forven-
tes godkendt reduceret inden for de i lovens §
6 fastsatte grænser.

5.
Ansøgning om godkendelse af kursus i hen-

hold til nærværende bekendtgørelse indsendes i
3 eksemplarer på sædvanlig måde med erklæ-
ringer fra kommunalbestyrelsen og de respek-
tive nævn til den godkendende myndighed, hvor
den bør foreligge senest den 15. august.

Ansøgningen må indeholde oplysning om

1. Undervisningsplan, benyttede lærebøger
m. v.

2. Kursuslederens navn, stilling, adresse og
eventuelt telefonnummer.

3. Lærernes navne, stillinger samt uddannelse
i faget.

4. Oplysning om kursuslokalerne.

5. Antallet af forventede elever.

6. Lærerlønningerne pr. time samt eventuelt
lederhonorar og rejsegodtgørelse med angi-
velse af, hvem der yder det stedlige tilskud.

Det er en forudsætning for ydelse af tilskud,
at undervisningsplanen udarbejdes i nøje over-
ensstemmelse med de fastsatte bestemmelser.

Undervisningsministeriet, den 21. april 1958.

Jørgen Jørgensen

Vagn Jensen.
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TEKNIKERKOMMISSIONEN

BILAG 8

København, den 24. maj 1951.

Idet man herved fremsender indstilling fra
handelsministeriets teknikumudvalg vedrørende
uddannelse af elektronikteknikere samt skrivel-
se af 1. maj 1957 til teknikerkommissionen
fra udvalget vedrørende tekniske assistenter,
skal man meddele, at kommissionen på sit
møde den 20. maj 19:37 har givet forslaget sin
tilslutning.

Under hensyn til, at kommissionen på samme
møde har nedsat et udvalg til samlet overvejel-
se af adgangsbetingelserne til de forskellige
tekniske uddannelser, finder man dog at måtte

tage forbehold til regulativforslagets § 3, stk. 1.
Man sigter på, at det nævnte udvalg vil kunne
fremlægge sin indstilling på kommissionens
næste møde den 17. juni 1957 og skal, så snart
kommissionen har færdigbehandlet spørgsmålet,
underrette handelsministeriet om resultatet af
kommissionens overvejelser.

C. A. Møller

Henning Friis.

Handelsministeriet.

HANDELSMINISTERIET

Det tekniske assistent-udvalg

UNDERBILAG TIL BILAG 8

København, den 1. maj 1957.

Fra handelsministeriet har udvalget til videre
behandling modtaget et af handelsministeriets
teknikumudvalg udarbejdet forslag til bekendt-
gørelse om kursus for elektronikteknikere med
tilhørende pensumfortegnelse.

Forslaget har været behandlet på udvalgets
møder den 1. april d. å., hvor der, under hen-
syn til at forslaget er tiltrådt: af svagstrømsindu-
striens repræsentanter, var enighed om at ind-
stille forslaget til kommissionens godkendelse.
Idet bemærkes, at det overfor udvalget er op-
lyst, at svagstrømsindustriens repræsentanter se-

nere overfor teknikumudvalget har udtrykt øn-
ske om, at den foreslåede undervisning tillige
søges gennemført på aftenkurser, skal man til
kommissionens videre foranstaltning fremsende
det omhandlede forslag, idet man skal henstille,
at forslaget fremmes således, at den omhandle-
de undervisning kan iværksættes fra næste un-
dervisningsperiodes påbegyndelse.

K. E. Bredahl Sørensen

Gregers Thomsen.

Teknikerkommissionen.
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BILAG 9

TEKNIKERKOMMISSIONEN
København, den 20. juni 1957.

Ifølge kommissoriet for teknikerkommissio-
nen er det pålagt kommissionen
at opridse de tendenser, den fremtidige tekni-
ske udvikling indebærer med hensyn til behovet
for ingeniører og andre teknikere af forskellige
faggrupper og kvalifikationsgrader, og
at skitsere rammerne for den fremtidige tekni-
ske uddannelse med henblik på at sikre en ud-
videlse og effektivisering af hele denne uddan-
nelse.

Kommissionen har gennem sine undersøgel-
ser konstateret et betydningsfuldt udækket be-
hov for kortere uddannelser af teknisk hjælpe-
personale, som bl. a. vil kunne bistå civil- og
teknikumingeniører og i et vist omfang aflaste
disse. Man har derfor i forbindelse med 3 ud-
valg, som handelsministeriet den 28. november
f. å. nedsatte til at bistå ved udarbejdelsen af
planer for uddannelser af henholdsvis tekniske
assistenter, industrilaboranter og tekstilteknike-
re, taget spørgsmålet om tekniske uddannelser
på mellemtrinet op til indgående overvejelse.

Fra de nævnte særlige udvalg har tekniker-
kommissionen herefter modtaget vedlagte for-
slag til uddannelser af henholdsvis tekniske
assistenter, herunder tekniske tegnere, beregne-
re og driftsassistenter, samt af industrilaboran-
ter og tekstilteknikere. Forslagene har været be-
handlet i teknikerkommissionens møde den 20.
maj og, efter yderligere behandling i udval-
gene, i kommissionens møde den 17. juni d. å.,
hvor der var enighed om, at de foreslåede ord-
ninger bør søges gennemført snarest muligt.

Det bemærkes, at kommissionen er af den op-
fattelse, at adgangen til de foreslåede uddan-
nelser bør gøres så bred som mulig og ikke for-
beholdes ansøgere med realeksamen eller højere
uddannelser. Man er imidlertid opmærksom på,
at de studerende, inden de begynder på ud-
dannelsen, må have et solidt skolegrundlag,
først og fremmest i de matematisk-naturviden-
skabelige fag. Man finder derfor, at der må eta-
bleres en adgangsprøve for de, der ikke har

realeksamen eller tilsvarende eller højere ud-
dannelse. Man skal derfor anbefale, at den fo-
reslåede formulering af adgangsbetingelserne i
§ 3 i de vedlagte udkast til uddannelsesplaner
henholdsvis uddannelsesbekendtgørelser formu-
leres således:

»Adgangen til uddannelsen er betinget af, at
den pågældende har bestået en adgangsprøve,
for hvilken de nærmere bestemmelser fastsættes
af handelsministeriet efter forhandling med un-
dervisningsministeriet. Elever med realeksamen
med regning og matematik eller en tilsvarende
eller højere eksamen optages uden prøve«.

Mens de, der har realeksamen eller noget
dertil svarende, allerede til efteråret uden prøve
vil kunne søge ind i de nye uddannelsesgrene,
lægger man vægt på, at der snarest bliver skabt
muligheder for, at også de, der ikke har real-
eksamen el. lign., gennem særlige forberedel-
seskurser ud over landet snarest kan få adgang
til disse uddannelser.

Kommissionen har derfor nedsat et udvalg
med repræsentanter for handelsministeriet og
undervisningsministeriet, som vil fremkomme
med forslag om adgangsprøve og forberedelses-
kursus med henblik på igangsættelse til efter-
året.

Kommissionen finder det endvidere nødven-
digt, at elever, der ønsker at gennemgå de fore-
slåede uddannelser, er i besiddelse af en vis
modenhed, og man skal derfor anbefale, at al-
dersgrænsen for optagelse på de forskellige kur-
ser sættes til 16 år.

Idet kommissionen herved fremsender de om-
handlede forslag til videre foranstaltning, skal
man udtale, at kommissionen lægger den stør-
ste vægt på, at de pågældende uddannelser i
det omfang, det er muligt, iværksættes allerede
fra det førstkommende efterårssemesters på-
begyndelse.

C. A. Møller

Henning Friis.

Statsministeriet.

9
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UNDERBILAG A TIL BILAG 9

HANDELSMINISTERIET

Det tekniske assistent-udvalg København, den 8, juni 1931.

INDSTILLING FRA DET TEKNISKE ASSISTENT-UDVALG TIL TEKNIKER-
KOMMISSIONEN VEDRØRENDE UDDANNELSE AF TEKNISKE ASSISTENTER

Ifølge kommissoriet for det tekniske assistent-
udvalg er det pålagt udvalget at foretage en un-
dersøgelse af industriens behov for indførelse
af uddannelser af tekniske medhjadpere (her-
under tekniske tegnere, beregnere, driftsassisten-
ter samt teknikere med særlig brancheuddannel-
se) og på grundlag heraf og under hensyntagen
til de retningslinier, der måtte blive lagt af
handelsministeriet og teknikerkommissionen, at
fremkomme med forslag til sådanne uddannel-
sesformer.

Der har i henhold til kommissoriet ved over-
vejelserne om indførelse af de nye tekniske ud-
dannelser skullet tages hensyn til de eksisteren-
de uddannelsesformer på mellemtrinet, ligesom
adgang til videreuddannelse fra de lavere til de
højere trin har skullet sikres.

Udvalget har endvidere fået pålagt at tage de
problemer i betragtning, som optagelse i er-
hvervslivet af den store tilvækst af unge ar-
bejdssøgende fra de store årgange rejser, og ud-
valget har haft til opgave at undersøge, hvor-
vidt det vil være muligt at tilrettelægge uddan-
nelserne således, at de også kan gennemføres af
kvinder.

Som resultat af udvalgets overvejelser frem-
sendes hermed forslag til bekendtgørelse om
kursus for tekniske assistenter, idet udvalget
samtidigt skal indstille, at en uddannelse som
den foreslåede snarest søges iværksat.

Udvalget skal iøvrigt knytte følgende be-
mærkninger til forslaget:

»De stadig mere mekaniserede og specialisere-
de produktionsmetoder i industrien har medført,
at funktionærernes og teknikernes betydning for
produktionen har været stigende. Industriens
behov for en øget tilgang af civilingeniører er
fastslået af et af »Dansk Ingeniørforening«
nedsat udvalg, der skulle udarbejde forslag til

foranstaltninger til afhjadpning af tekniker-
mangelen. Samme udvalg har endvidere ment
at kunne konstatere, at en tilsvarende mangel
gør sig gældende med hensyn til teknikuminge-
niører og andre teknikere, og Ingeniørforenin-
gens udvalg har i denne forbindelse særligt pe-
get på, at man i dansk industri savner en stab
af teknikere på mellemtrinet, der kan udføre
en del rutinemæssigt arbejde, som hidtil i alt
for stort omfang har påhvilet de højt uddanne-
de teknikere.

Da en uddannelse af teknikere på mellem-
stadiet kan blive forholdsvis kortvarig, opnår
man ved at sætte sådanne uddannede teknikere
ind i produktionen, at højt kvalificeret teknisk
arbejdskraft kan frigøres hurtigt, hvilket er af
betydning for industriens ekspansion, hvorved
der vil kunne skaffes plads i industrien for en
væsentlig del af »de store årgange« allerede i
de førstkommende år, medens en udvidelse af
den traditionelle uddannelse af teknikere først
vil få virkning om 5-7 år.

Også fra det tekniske assistent-udvalgs med-
lemmer, der repræsenterer væsentlige dele af
dansk industri, er der givet udtryk for, at der
består et behov for medarbejdere med en tek-
nisk uddannelse på mellemstadiet samt for
arbejdsledere, selv om det ikke har været muligt
for udvalget at bestemme behovet så nøjagtigt,
at det kan udtrykkes talmæssigt.

Behovet for tekniske assistenter vil variere
fra branche til branche, idet det antageligt vil
være mindre i de industrigrene, hvor den hånd-
værksmæssige kunnen stadig er af større be-
tydning, medens industrigrenene, hvor speciali-
sering og mekanisering præger produktionen,
og indenfor disse især de store og mellemstore
virksomheder i højere grad vil kunne drage
nytte af uddannede tekniske assistenter.
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Det bemærkes herved, at industrien allerede
i dag beskæftiger mange medarbejdere som tek-
niske assistenter, men disse har en ret tilfældig
uddannelse, som ofte hverken er teknisk præget
eller særligt vedrører den pågældendes op-
gaver som teknisk assistent.

Udvalgets forslag indebærer derfor ikke, at
der indføres en ny kategori af funktionærer i
industrien, men derimod at der etableres en
særdeles påkrævet uddannelse af disse medar-
bejdere, og at antallet af disse medarbejdere
stiger.

Til foranstående føjes, at jern- og metalindu-
striens repræsentanter i udvalget har oplyst, at
denne industris behov for teknikere i alt væsent-
ligt vil kunne dækkes gennem de bestående
udd&nnehesf ormer.

Endvidere har lak- og farveindustriens re-
præsentant i udvalget tilkendegivet, at de tekni-
ske assistenter i denne industri må have uddan-
nelse som laboranter.

De tekniske assistenters arbejdsopgaver va-
rierer fra branche til branche og efter virksom-
hedernes størrelse. Især gør der sig en forskel
gældende mellem byggeindustrien og den øv-
rige industri.

En udtømmende opregning af opgaverne er
ikke mulig, men som typiske eksempler kan
nævnes teknisk tegning, beskæftigelse på drifts-
kontorer og værkmesterkontorer, beregnerar-
bejde, kalkulation og lageradministration samt
lønberegning, kontrol og arbejdsstudier.

Under udvalgsarbejdet har man været op-
mærksom på, at uddannelsen skal stå åben såvel
for de helt unge, der netop har forladt skolen
som for medarbejdere, der allerede i dag er be-
skæftiget i industrien, og som ønsker at dygtig-
gøre sig til mere kvalificerede opgaver. Disse
personer vil måske ofte savne den skolemæssige
uddannelse, som må være en forudsætning for
optagelse på kursus, men vil kunne erhverve de
fornødne kundskaber på et adgangskursus, jfr.
nedenfor.«

Udvalget har ved tilrettelæggelsen af den fo-
reslåede uddannelse lagt vægt på, at den også
kan gennemføres af kvinder, hvorved bemær-
kes, at de som tegnere og driftsassistenter ud-
dannede tekniske assistenter vil blive beskæfti-
get på arbejdsområder, hvor kvinder i vidt om-
fang allerede nu beskæftiges.

Den foreslåede uddannelsesplan forudsætter
ikke, at eleven er fagligt uddannet eller har
nogen forudgående praksis.

Udvalget har overvejet, hvorvidt faglig op-

9*

Icering burde være en forudsætning for gen-
nemgang af uddannelsen som teknisk assistent.
Medens kødkonservesindustriens repræsentant
har fundet, at faglig uddannelse må være en
nødvendig forudsætning, kan udvalgets øvrige
medlemmer ikke nære den samme opfattelse,
idet f. eks. beskæftigelse ved tegning, beregning
og en del rutinemæssigt arbejde som assistent
for en ingeniør eller værkmester ikke forudsæt-
ter faglig uddannelse, hvorimod en sådan ud-
dannelse kan have betydning for tekniske as-
sistenter, som skal deltage direkte i produktio-
nen.

Udvalget har i denne forbindelse drøftet be-
timeligheden af at søge uddannelsen som tek-
nisk assistent gjort til et lærefag i lærlingelo-
vens forstand. Udvalget har ment at måtte tage
afstand herfra, og under overvejelserne af dette
spørgsmål har udvalget især lagt vægt på, at
den foreslåede uddannelse, der snarere må anses
som en. skoleuddannelse end som en lærlinge-
uddannelse, ikke giver en så speciel oplæring,
som svarer til en teknisk-håndværksmæssig
uddannelse. Endvidere vil den 1-årige praktiske
uddannelse, der foreslås indlagt i grunduddan-
nelsen, formentlig blive noget uensartet med-
delt af de forskellige virksomheder, hvor ele-
verne får stillinger under uddannelsen. Det be-
mærkes, at når f. eks. uddannelsen af tekniske
tegnere er anerkendt som en lærlingeuddan-
nelse i Schweiz, skyldes dette, at lærlingene her
gennemgår en 5-årig specialuddannelse.

Thomas Nielsen har dog fundet, at uddan-
nelsen bør være et lærefag, for at den ikke skal
komme til at hvile på et for løst grundlag af
hensyn til den mindre bemidlede del af de un-
ge, der nu melder sig på arbejdsmarkedet.

Udvalget er af den opfattelse, at der som
forudsætning for uddannelsen må kræves real-
eksamen. Derved opnås, at eleverne er i besid-
delse af almene kundskaber, særligt med hen-
syn til sprog og matematik og desuden af en
vis modenhed, ligesom kravet om realeksamen
betyder, at den teoretiske undervisning kan til-
rettelægges på et højere niveau og derved også
tilendebringes indenfor et kortere tidsrum. End-
videre har realeksamen også betydning for de
elever, der skal frem til en videre uddannelse.

De, der ikke har bestået realeksamen, vil kun-
ne optages på kursus efter særlig meddelt dis-
pensation. Det må dog ved meddelelsen af så-
danne dispensationer påses, at vedkommende er
i besiddelse af de fornødne kundskaber i de
matematisk-naturvidenskabelige fag. Udvalget
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er bekendt med, at et af teknikerkommissionen
nedsat udvalg undersøger problemet om en fæl-
les adgangsprøve for de tekniske uddannelser
på mellemstadiet.

Forslaget omfatter en grunduddannelse af
tekniske assistenter, som eventuelt kan suppleres
med flere specialkursus, herunder arbejdsleder-
kursus, tilrettelagt efter de enkelte branchers
behov.

»Udvalget har lagt vægt på, at de uddannede
tekniske assistenter ikke skal være bundet til en
bestemt branche, men være i stand til at skifte
arbejdsplads, såfremt konjunkturerne gør det
nødvendigt, og udvalget har derfor søgt at nå
frem til en fcelles grunduddannelse af tekniske
assistenter. Det har vist sig nødvendigt at fast-
sætte en særlig turnusplan for praksisåret for
byggeindustriens elever, men timeplanerne for
den teoretiske undervisning skal med den for-
nødne tilpasning også gælde for disse elever«.

Grunduddannelsen foreslås tilrettelagt som
en 2-årig uddannelse efter mønstret: V2 års
teori + 1 års praksis + V2 års teori som en
fælles-uddannelse af tekniske assistenter for alle
industrigrene med udtrykkelig bemærkning om,
at der ikke specielt er tænkt på jernindustrien.

Den vekselvise skolemæssige og praktiske ud-
dannelse må anses for særdeles hensigtsmæssig
og har et godt forbillede i det i USA stærkt ud-
bredte »co-operative system«. Af hensyn til så-
vel skolernes som de praktiske virksomheders
organisatoriske og administrative forhold har
man anset det for hensigtsmæssigt at foreslå to
1/2-årige perioder med teoretisk undervisning
og en mellemliggende 1-årig praktisk uddan-
nelse.

Forudsættes det, at eleverne begynder under-
visningen i juli-august måned efter at have be-
stået realeksamen, vil 1. del af den teoretiske
uddannelse vare kalenderåret ud. Den praktiske
uddannelse vedvarer igennem det rølgende ka-
lenderår, hvorefter eleverne i det sidste halvår
igen modtager en teoretisk uddannelse. Når
uddannelsesholdene afløser hinanden på denne
måde, skulle der ikke opstå problemer med at
bevare arbejdspladserne i industrien.

Det påregnes iøvrigt, at skolerne i samarbej-
de med organisationerne vil være i stand til at
fremskaffe de fornødne arbejdspladser.

Udvalget har overvejet, om den teoretiske un-
dervisning bør etableres som dagskole eller
som aftenskole. Udvalget er af den mening, at
undervisningen i første omgang bør tilrettelæg-
ges som dagskoleundervisning. Når der er gjort

fornødne erfaringer med dagskoleundervisnin-
gen, kan man tage tanken om en aftenskole-
undervisning op for dem, der allerede er be-
skæftiget i industrien. De, der allerede har gen-
nemgået en vis praksis i industrien, bør kunne
nøjes med den teoretiske undervisning.

Den teoretiske undervisning kan, således som
den er foreslået udformet, næppe meddeles ved
korrespondancekursus.

I skoleplanen forudsættes 44 undervisnings-
timer ugentlig, idet uddannelsen her kan side-
stilles med almindelig skoleundervisning.

De første 4 uger af skoletiden former sig
som en prøve af elevernes egnethed for den vi-
dere uddannelse. Der gennemgås »cases« ved-
rørende tekniske assistenters arbejde (tegnings-
læsning, arkiveringsarbejde, beregninger, ordre-
udskrivninger, tidsstudier etc.), og herunder
gives der hver aspirant selvstændige arbejder,
som går ud på at udføre visse beregninger og
måske også tegninger, der naturligvis ikke bli-
ver »tekniske«. Endvidere kan man forsøge
nogen tegningslæsning, f. eks. ved at have et
antal emner, som kun adskiller sig lidt fra
hverandre, og tillige rigtige tegninger af de
samme emner. Hver elev skal da efter en teg-
ning finde det pågældende emne frem og der-
på overfor klassen begrunde, at det er netop den
del, som er vist på tegningen. I løbet af denne
første måned agter man fortrinsvis at koncen-
trere sig om at finde ud af den enkeltes anlæg
for teknisk arbejde — især for at få sigtet dem
fra, som efter menneskeligt skøn må anses for
uegnede til dette arbejde.

Til de enkelte discipliner må udarbejdes kom-
pendier, og der bør tilstræbes størst mulig koor-
dination. F. eks. kan man i tegning gennemgå
et bestemt arbejdsemne og derefter i de andre
fag se på materiale, styrkeberegning, bearbejd-
ning, ordreudskrivning, kalkulation, arkivering
etc. af det samme emne.

I timeplanerne for såvel 1. som 2. fagklasse
er hver undervisningsperiode opdelt i to, idet
det især for de mindste fags vedkommende må
anses for mere fordelagtigt at vælge f. eks. 4
timers ugentlig undervisning i 12 uger fremfor
2 timer i 24 uger.

Den foreslåede uddannelse vil efter udval-
gets mening kunne etableres ved de fleste stør-
re tekniske skoler med fornøden tilgang af ele-
ver til denne uddannelse.

Det bemærkes, at den omstændighed, at den
teoretiske undervisning er delt i 2 adskilte halv-
år, skulle gøre det mindre byrdefuldt at gen-
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nemføre undervisningen for dem, der allerede
er beskæftiget i industrien, idet de pågældende
må formodes at ville have større vanskeligheder
med at skaffe de fornødne midler til et helt års
sammenhængende teoretisk undervisning.

I den i bekendtgørelsen indeholdte turnus-
plan for praksisåret er der fastsat særlige be-
stemmelser for byggeindustrien, men bestem-
melserne for de to kategorier følger de samme
store linier.

Igennem den første tid beskæftiges eleven
med arbejde, som svarer til hans egentlige ud-
dannelsesformål. Derved opnår eleven et indblik
i sit fremtidige arbejdsområde, ligesom virk-
somheden får mulighed for en bedømmelse af
den pågældendes egnethed. Det bemærkes, at
de tre første måneder regnes som prøvetid.

I den følgende tid beskæftiges eleven med
praktisk arbejde, og endelig anvendes den sid-
ste måned til at give eleven et praktisk indblik
i driftskontorets arbejde, ved at han assisterer i
planlægning etc.

I hele praksisåret lægges vægt på, at eleven
erhverver kendskab til fagudtryk, materialer, ar-
bejdsmetoder og almindelige forhold i værk-
steder eller på arbejdspladser.

Den enkelte elevs praktiske uddannelse vil
iøvrigt rette sig efter virksomhedens art, og
det må i praksis overlades til hver enkelt virk-
somhed at sørge for forsvarlig anvendelse af
tiden. Eleverne må naturligvis følge virksom-
hedernes normale arbejdstider.

Udvalget finder det ønskeligt, at der ydes
eleverne en rimelig løn i praksisåret, og at der
ydes dem støtte fra erhvervene og det offent-
lige under det sidste halve års teoretiske op-
læring, således at det mulliggøres, at også børn
fra mindrebemidlede hjem kan få uddannelse.

Med hensyn til prøver og karaktergivning
henvises til forslaget til bekendtgørelse. Ud-
valget finder det ønskeligt, om der på den en-
kelte assistents afgangsbevis yderligere kunne
angives en karakter som vurdering af elevens
gennemgang af den 1-årige praktiske oplæring,
både efter udløbet af prøvetiden på 3 måneder
og ved afslutningen af praksisåret.

Udvalget har drøftet muligheden for at give
de tekniske assistenter adgang til at søge en
videregående teknisk uddannelse, og man vil
senere fremkomme med dertil sigtende forslag,
ligesom man vil tage spørgsmålet om arbejds-
lederuddannelse op til undersøgelse. Man skal
iøvrigt anføre, at da det, jfr. ovenfor, er fore-
slået, at eleverne skal have bestået realeksamen
eller en tilsvarende prøve, vil de tekniske as-
sistenter gennem denne anordnede adgangs-
prøve kunne søge optagelse på Danmarks tek-
niske Højskole. Udvalget vil senere med tekni-
kumudvalget drøfte muligheden for at give tek-
niske assistenter adgang til teknikum.

Der er i udvalget enighed om at tilråde, at
den aftenundervisning i teknisk tegning gen-
nem to vinterhalvår, som Det tekniske Selskab
i København har institueret, fortsættes. Der vil
- som det har vist sig — formentlig også frem-
deles være et behov for en sådan mindre om-
fattende uddannelse i tegning for allerede an-
satte, der beskæftiges med opgaver, hvor et så-
dant supplement er mere påkrævet end en læn-
gere sammenhængende uddannelse.

K. E. Bred ah I Sørensen

Gregers Thomsen.
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UNDERBILAG B TIL BILAG 9

HANDELSMINISTERIET

Laborantudvalget København, den 15. maj 1957.

INDSTILLING TIL TEKNIKERKOMMISSIONEN FRA LABORANTUDVALGET
VEDRØRENDE GRUNDUDDANNELSE FOR INDUSTRILABORANTER

Laborantudvalget er nedsat med den opgave
at foretage en undersøgelse af industriens be-
hov for uddannelser af kemisk-tekniske labo-
ranter og at fremkomme med forslag såvel til
ændringer i den på de teknologiske instituter
etablerede laborantuddannelse som til indfø-
relse af sådanne videregående uddannelser af
laboranter, som skønnes nødvendige.

Ved de teknologiske instituter i København
og Århus har der - i København siden 1940 og
i Århus siden 1944 - fundet: undervisning sted
for såvel industri- som hospitalslaboranter.
Denne undervisning, der har været meddelt dels
som aftenundervisning og dels som dagunder-
visning har efter udvalgets opfattelse utvivl-
somt opfyldt et meget vigtigt behov, men i de
senere år er der bl. a. fra hospitalernes side ble-
vet fremsat ønsker om en forbedring af labo-
rantuddannelsen. Under hensyn hertil nedsatte
indenrigsministeriet i 1955 et udvalg, der i de-
cember 1956 har afgivet betænkning. Udvalget
har fremsat et detailleret forslag til en 3-årig
uddannelse af hospitalslaboranter, omfattende
såvel en praktisk som en teoretisk uddannelse.
Den teoretiske uddannelse, der består af et 3-
måneders propædeutisk kursus og et 4 måne-
ders hovedkursus, foreslås som hidtil henlagt
til de teknologiske instituter i København og
Århus.

Udvalget har i overensstemmelse med det ud-
valget således pålagte kommissorium drøftet til-
rettelæggelsen af en kvantitativ behovsundersø-
gelse. Da det imidlertid allerede efter de fra
udvalgets industrirepræsentanter indhentede op-
lysninger er åbenbart, at der for industrien fo-
religger et påtrængende og voksende behov for
uddannelse af et større antal laboranter, og da
en egentlig behovsundersøgelse efter udvalgets
opfattelse på grund af vanskelighederne ved at

definere laborantbegrebet må anses for behæf-
tet med en lang række usikkerhedsmomenter,
har udvalget ment, at en sådan undersøgelse
ikke burde sinke udvalgets arbejde med tilrette-
læggelsen af uddannelsen for industrilaboran-
ter, og udvalget har derfor anset det for rigtigst
i første række at søge tilvejebragt grundlaget
for uddannelse af industrilaboranter.

Ved Teknologisk Institut i København er der
i indeværende skoleår gennemført 2 dagkursus
à 30 elever, hvoraf halvdelen er industrilabo-
ranter. Gennem de udvidelser, der forventes
gennemført i løbet af sommeren som følge af,
at undervisning af hospitalslaboranter skal gen-
nemføres i selvstændige lokaler, vil kapaciteten
for industrilaboranter blive forøget til det dob-
belte, således at der fra næste skoleårs begyn-
delse vil kunne gennemføres 2 industrilabo-
rantkurser à 30 elever efter den nedenfor under
kursus A skitserede undervisningsplan, medens
aftenundervisningen indtil videre vil blive gen-
nemført i sædvanligt omfang for ældre labo-
ranter (60 elever årligt). Ved Jydsk Teknolo-
gisk Institut har der i de senere år været gen-
nemført et dagkursus årlig for industrilabo-
ranter med et gennemsnitligt elevantal på 20-
24 elever. Når de udvidelser, der for tiden fore-
tages ved institutet, er tilendebragt, vil der være
mulighed for at gennemføre 3-4 dagkursus
årlig for industrilaboranter. Der er i øjeblikket
til dagkursus fra efterårssemestrets begyndelse
tilmeldt 34 industrilaboranter, og der må derfor
påregnes at skulle afholdes mindst 2 dagkursus.
Ved aftenundervisningen, der er af mindre be-
tydning i Århus end i København, har der i den
forløbne sæson været afholdt 2 aftenkursus for
industrilaboranter med ca. 28 elever. Aften-
undervisningen forventes ligesom ved Teknolo-
gisk Institut fortsat i samme omfang som hidtil.
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Udvalget har drøftet, hvorvidt uddannelsen
skulle søges tilrettelagt som et lærefag i lær-
lingelovens forstand, men har ikke ment at
kunne anbefale dette.

Som adgangsbetingelse for uddannelsen er
udvalget af den opfattelse, at der bør kræves, at
eleven har bestået realeksamen med fuldt pen-
sum i regning og matematik eller en hertil sva-
rende eller højere eksamen.

Udvalget skal i denne forbindelse bemærke,
at der ved tilsvarende eller højere eksamen sig-
tes til de eksisterende skoleuddannelser, men at
der indenfor udvalget er givet udtryk for øn-
skeligheden af, at man samlet overvejer indfø-
relsen af en teknisk realeksamen som den for
eksempel kendes i Sverige, og at en sådan real-
eksamen, såfremt den måtte blive indført her i
landet, ligeledes bør give adgang til uddannel-
sen som industrilaborant.

Udvalget har endvidere drøftet spørgsmålet
om beståelsen af et egnethedskursus som yder-
ligere betingelse for adgangen til industrilabo-
rantuddannelsen, men udvalget har ikke ment
at burde stille krav herom og har i stedet fore-
slået, at der afholdes en egnethedsprøve efter
forløbet af de første 3 måneders undervisning.
Gennem de foreslåede adgangsbetingelser op-
nås, at eleven er i besiddelse af de almene kund-
skaber og den modenhed, som må være en for-
udsætning for, at den teoretiske undervisning
kan gennemføres inden for et kortere tidsrum
og på et passende niveau. De, der ikke har be-
stået realeksamen, bl. a. en del af de ældre labo-
ranter, der allerede er beskæftiget i industrien,
må henvises til selv at skaffe sig de fornødne
kundskaber, eventuelt på kursus etableret af det
offentlige og fælles for andre tilsvarende tek-
nikergrupper. Udvalget tillader sig i denne for-
bindelse at anføre, at det er udvalget bekendt,
at man i det tekniske assistentudvalg har drøf-
tet spørgsmålet om tilrettelæggelsen af en så-
dan fælles supplerende skoleuddannelse for
aspiranter, der ikke har bestået realeksamen,
men at nævnte udvalg er kommet til det resul-
tat, at denne undervisning bør henlægges under
og tilrettelægges af undervisningsministeriet og
skolevæsenet.

Udvalget er af den opfattelse, at den i en
årrække stedfundne uddannelse af laboranter på
de teknologiske instituter har været af stor vær-
di for industrien, men at nævnte uddannelse,
således som industriens udvikling har været,
ikke fremtidig vil være fyldestgørende for la-
boranter i en række industrigrene. Det er ud-

valgets opfattelse, at det også i fremtiden vil
være mest hensigtsmæssigt, at den teoretiske ud-
dannelse af industrilaboranter henlægges til de
teknologiske instituter i København og Århus,
idet man herigennem vil kunne drage nytte af
den på instituterne allerede opbyggede under-
visningskapacitet samt af de instituterne i åre-
nes løb indvundne erfaringer. Hertil kommer,
at det som tidligere anført i den af udvalget
vedrørende uddannelsen af hospitalslaboranter
afgivne betænkning er foreslået, at uddannelsen
af hospitalslaboranter ligeledes fortsat henlæg-
ges til de teknologiske instituter, og at insti-
tuterne efter de som følge af hospitalslaborant-
betænkningens indstilling nødvendiggjorte ud-
videlser må antages at ville råde over den for-
nødne kapacitet til i hvert fald for tiden tillige
at kunne imødekomme behovet for den her skit-
serede grunduddannelse af industrilaboranter.
Ved at kombinere uddannelsen af hospitalsla-
boranter og industrilaboranter opnås yderligere
en bedre udnyttelse af såvel undervisningsloka-
ler som af lærerkræfter, apparatur m. v. I den-
ne forbindelse henleder udvalget opmærksom-
heden på, at udvalget over for handelsministe-
riet har anbefalet, at uddannelsen af hospitals-
laboranter fortsat henlægges til de teknologiske
instituter.

Med hensyn til uddannelsen af industrila-
boranter vil denne efter udvalgets opfattelse
mest hensigtsmæssigt kunne tilrettelægges som
en vekselvis skolemæssig og praktisk uddannel-
se, der har sit forbillede i det i USA udbredte
»co-operative system«, hvorfor udvalget fore-
slår gennemført en uddannelse efter mønstret:

I. 24 ugers grundkursus på et af de tekno-
logiske instituter i København eller Århus.

II. Mindst 1 års godkendt praktisk uddannel-
se, forsåvidt eleven ikke før grundkurset
har fået en tilstrækkelig forudgående
praktisk uddannelse.

III. Fortsættelseskursus af mindst 24 ugers
varighed på et af de ovenfor nævnte tek-
nologiske instituter, afpasset efter de for-
skellige laborantspecialer.

I det omfang, det må anses for hensigtsmæs-
sigt vil fortsættelseskursus dog kunne etableres i
samarbejde med særlige institutioner og virk-
somheder.

For at fremskynde uddannelsesplanens iværk-
sættelse har udvalget foreløbig koncentreret sit
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arbejde om tilrettelæggelsen af undervisningen
for det påtænkte grundkursus. Med hensyn til
dette kursus' varighed har udvalget ønsket her
at give en så grundig og alsidig uddannelse,
at de elever, der ikke efter gennemførelsen af
dette grundkursus fortsætter den i planen skit-
serede undervisning, har fået en så afrundet
uddannelse, at de kan være af værdi for er-
hvervslivet, medens man på den anden side af
hensyn til, at der er opsparet et meget stort be-
hov for laboranter med grundudannelsen, har
fundet det ønskeligt at fastsætte varigheden så-
ledes, at der kan gennemføres 2 grundkursus
årligt. Som anført foreslås et grundkursus af 24
ugers varighed med 840 undervisningstimer,
hvilket efter de foreliggende erfaringer skulle
muliggøre en forsvarlig uddannelse på dette
trin, når der præsteres et hjemmearbejde på
mindst 3 timer daglig, altså ialt mindst 1200
timers arbejde.

Det pågældende grundkursus tænkes fore-
løbig oprettet som dagkursus, idet der fra indu-
striens side er lagt vægt på, at eleverne har
gennemgået grundkursus inden den praktiske
uddannelse, og idet de forhåndenværende un-
dervisningslokaler om aftenen vil blive be-
nyttet til gennemførelse af de i uddannelses-
planen nævnte fortsættelseskursus, der for en
dels vedkommende tænkes gennemført som af-
tenkursus. Hertil kommer endelig, at det af
hensyn til de udenbys boende elever må anses
for mest hensigtsmæssigt, at undervisningen
tilrettelægges som dagundervisning. Når der
foreligger nærmere erfaringer med hensyn til
behovet, vil udvalget tage tanken om en aften-
skoleundervisning op bl. a. for dem, der alle-
rede er beskæftiget i industrien som erstat-
ning for den nuværende stærkt begrænsede
aften undervisning, der indtil videre agtes op-
retholdt. Dette vil muligvis kunne ske, når
det er fastlagt, hvor stor en del af fortsæt-
telseskurserne, der dels af studiemæssige grun-
de og dels af hensyn til udenbys boende elever
må etableres som dagkursus.

Det har i øvrigt været udvalgets ønske, at un-
dervisningen på grundkursus skulle være af så
almen-daglig karakter, at den kunne være fælles
for både kemi- og biologilaboranter. Da dette
dog ikke skønnes muligt under hele grundkur-
set, foreslås grundkurset delt i et fadles kursus
A af 12 ugers varighed og et kursus B og C
for henholdsvis kemi- og biologilaboranter, hver
ligeledes af 12 ugers varighed. Det er iøv-
rigt som tidligere anført udvalgets opfattelse,

at der efter kursus A bør afholdes en egnetheds-
prøve, således at elever, der ikke skønnes at
ville få fornødent udbytte af den videre under-
visning, allerede på dette tidspunkt vil kunne
udskilles. Ledige pladser vil eventuelt herefter
kunne besættes med matematisk-naturvidenska-
belige studenter.

Det er iøvrigt udvalgets opfattelse, at der
efter afslutningen såvel af grundkursus som af
fortsættelseskursus bør afholdes en egentlig
prøve.

Udvalget har endvidere drøftet, hvorledes
driften af laborantskolerne bør financières. Af
praktisk-administrative grunde og under hen-
syn til, at hospitalslaborantudvalget har indstil-
let, at de teknologiske instituter til hospitals-
laborantundervisningen modtager tilskud af
statskassen efter de almindelige for ydelser af
driftstilskud til teknologiske instituter gælden-
de regler, har udvalget fundet det rimeligt, at
der ligeledes ydes tilskud af statskassen efter de
samme regler til driften af industrilaborantsko-
1erne. Med hensyn til den del af driftsudgifter-
ne, der ikke dækkes gennem statstilskudet, har
udvalget - indtil der tilvejebringes generelle
regler vedrørende det økonomiske grundlag for
de tekniske uddannelser på mellemtrinet - fun-
det det rimeligt, at de pågældende udgifter for
så vidt angår grundkurset afholdes af eleven
selv under hensyn til, at eleven ikke på dette
tidspunkt kan antages at ville have tilknytning
til en erhvervsvirksomhed. Der bør dog i videst
muligt omfang søges tillagt ubemidlede elever
understøttelse, f. eks. af Ungdommens Uddan-
nelsesfond. Med hensyn til afholdelse af sko-
lepenge for fortsættelseskurset vil udvalget an-
befale, at der ydes laboranterne støtte af de
virksomheder, hvori de beskæftiges.

Udvalget skal i denne forbindelse anføre, at
man finder de nuværende kursusgebyrer alt for
høje, og udvalget skal derfor henstille, at
spørgsmålet om tilvejebringelsen af ensartede
økonomiske vilkår for adgangen til de tekniske
uddannelser på mellemtrinet tages op til samlet
overvejelse.

Udvalget finder det rimeligt, at elever, der
har gennemgået grundkursus og bestået den ef-
terfølgende prøve betegnes laboratoriemedhjæl-
pere og at elever, der har gennemgået hele den
her skitserede uddannelse bør betegnes labo-
ranter.

Udvalget har ved udarbejdelsen af den fore-
slåede uddannelse haft opmærksomheden hen-
ledt på, at uddannelsen også skal kunne gen-
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nemføres af kvinder, og uddannelsen vil efter
udvalgets opfattelse, således som den er fore-
slået tilrettelagt, ligesåvel kunne gennemføres
af kvinder som af mænd. Det er endvidere ud-
valgets opfattelse, at kvinder efter endt uddan-
nelse vil have samme adgang som mænd til at
opnå ansættelse i industrien og på forsknings-
laboratorier.

På grundlag af disse overvejelser har udval-
get udarbejdet det som bilag medfølgende ud-

kast til uddannelsesplan for industrilaboranter.
Uddannelsesplanen for grundkursus tænkes i-
værksat fra 1. august d. å., hvorved bemærkes,
at udvalget forventer i løbet af efteråret at
fremkomme med forslag til nærmere regler for
fortsættelseskursus, for eksaminernes afholdel-

se m. v.
/. Zedeler

P. Milling.

HANDELSMINISTERIET

Laborantudvalget København, den 14. juni 1957.

SUPPLEMENT TIL INDSTILLING FRA LABORANTUDVALGET AF 15. MAJ 1957

Arbejdsudvalget har på et møde den 12. juni
drøftet forskellige spørgsmål i tilknytning til
laborantudvalgets indstilling af 15. f. m., hvor-
for man herved skal fremkomme med nogle en-
kelte supplerende bemærkninger.

Arbejdsudvalget har således drøftet mulig-
heden for at afholde egnethedsprøven på et
tidligere tidspunkt end de foreslåede 3 måne-
der, men har ikke ment at kunne gå ind her-
for, idet erfaringerne ved den hidtidige dagun-
dervisning har vist, at en sikker bedømmelse
af elevernes egnethed til laboratoriearbejdet -
på grund af de særlige krav, som dette arbejde
stiller blandt andet i henseende til den enkelte
elevs omhu og præcision — ikke vil kunne fore-
tages før efter forløbet af 3 måneders under-
visning. I de første år efter oprettelsen af Tek-
nologisk Instituts dagskole i 1945 afholdtes
egnethedsprøven således efter 2 måneders for-
løb. Dette medførte imidlertid, at man kom til
at udskille en del elever, der i begyndelsen
havde vanskeligt ved at følge med, men som
senere har vist sig at blive særdeles velegnede
laboranter, hvorfor man allerede i 1947 indførte
den siden da praktiserede ordning, hvorefter
egnethedsprøven først finder sted efter 3 må-
neders undervisning.

Udvalget har endvidere drøftet spørgsmålet
om opstillingen af yderligere betingelser for
adgangen til industrilaborantuddannelsen. Un-
der de tidligere drøftelser har udvalget over-
vejet at kræve, at eleven forinden uddannelsens
påbegyndelse skulle være fyldt 16 år, men under
hensyn til kravet om, at eleven skal have be-
stået realeksamen eller en mindst hertil sva-
rende uddannelse, anså udvalget det ikke for-
nødent yderligere at opstille en aldersbetingelse.
Såfremt undersøgelserne af spørgsmålet om ind-
førelsen af en fælles adgangsprøve til de tekni-
ske uddannelser på mellemtrinet for elever,
der ikke har bestået realeksamen, resulterer i,
at der indføres et adgangskursus for disse ele-
ver af et halvt års varighed, må man imidlertid
tage under overvejelse at fastsætte en aldersbe-
tingelse på 16 år, idet det er en forudsætning
for at kunne gennemføre den skitserede ud-
dannelse, at eleverne er i besiddelse af den til-
strækkelige modenhed. Arbejdsudvalget har li-
geledes drøftet, hvorvidt der bør stilles krav om
en vis minimumskarakter i de matematisk-na-
turvidenskabelige fag, men har ikke anset dette
for påkrævet under hensyn til den foreslåede
egnethedsprøve.

Endvidere har udvalget påny drøftet mulig-
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heden for tillige at etablere den foreslåede ud-
dannelse som aftenundervisning blandt andet
af hensyn til de elever, der af økonomiske grun-
de vil være afskåret fra at deltage i dagunder-
visningen. Man må dog fortsat være af den op-
fattelse, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at
undervisningen i begyndelsen tilrettelægges som
dagundervisning, hvorved bemærkes, at den
hidtidige aftenundervisning som anført i indstil-
lingen af 15. f. m. indtil videre vil blive opret-
holdt i sædvanligt omfang. Når man gennem
dagundervisningen har indhøstet nærmere er-
faringer med hensyn til den foreslåede uddan-
nelse, og der måtte vise sig et behov for en af-
tenundervisning, vil man på basis af de således
indvundne erfaringer kunne tage spørgsmålet
op om etablering af en aftenundervisning for
ældre laboranter.

Med hensyn til udgifterne ved etableringen
af den foreslåede uddannelse vil der, da under-
visningen i begyndelsen alene tænkes iværksat
for kursus A's vedkommende, ikke i øjeblikket
udkræves særlige bevillinger. Til brug for un-
dervisningen på kursus B og C må det for-
ventes, at det vil blive nødvendigt at anskaffe
forskelligt apparatur og undervisningsmateriel,
ligesom der i hvert fald for Teknologisk Insti-
tuts vedkommende - såfremt undervisningen på
de nævnte kursus ikke vil kunne foregå i de
eksisterende lokaler — eventuelt kan blive tale
om udgifter til ombygning. Udvalget har ikke
på nuværende tidspunkt set sig i stand til at
udtale sig om størrelsen af disse udgifter, men
vil senere fremkomme med indstilling herom.

For så vidt angår udgifterne ved driften af
skolerne har udvalget, idet det må anses for
yderst vanskeligt at danne sig et skøn over be-
hovet for den her skitserede uddannelse, ikke
anset det for muligt at fastslå, af hvilken stør-
relsesorden de årlige driftsudgifter vil blive.
Såfremt man lægger den af hospitalslaborant-
udvalget beregnede driftsudgift pr. elevtime på
kr. 3,10 til grund, vil driftsudgifterne til grund-
kursus (A, B eller C) med 30 elever blive 30
X 420 X 3,10 = kr. 39-060, eller ca. kr. 1.300
pr. elev.

Som anført i den oprindelige indstilling har
laborantudvalget fundet det rimeligt at anvende
betegnelsen »laboratoriernedhjælpere« for ele-
ver, der har bestået grundkursus, og betegnel-
sen »laboranter« for elever, der har gennem-
gået hele den skitserede uddannelse. Arbejds-
udvalget har på mødet den 12. d. m. påny drøf-
tet disse benævnelser. Der er under disse drøf-
telser kommet synspunkter frem, der vil gøre
det ønskeligt at finde andre benævnelser, uden
at man dog endnu har fundet frem til de rigtige
benævnelser.

Endelig skal det anføres, at udvalget af
mnemotekniske grunde har fundet det praktisk
at anvende betegnelsen »Kursus B« for grund-
kursus for biologi-laboranter og betegnelsen
»Kursus C« for grundkursus for kemi-laboran-
ter.

/. Zedeler

P. Milling.
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BILAG 10

TEKNIKERKOMMISSIONEN
København, den 11. juli 1958.

I forbindelse med kommissionens skrivelse
af 20. juni f. å. vedrørende uddannelse af tek-
niske assistenter, industrilaboranter og tekstiltek-
nikere skal man hoslagt fremsende en fra han-
delsministeriets laborantudvalg modtaget ende-
lig indstilling af 25. f. m. vedrørende uddan-
nelse af laboratoriemedhjælpere og laboratorie-
teknikere samt udkast til bekendtgørelse herom.

Idet man skal henvise til det modtagne for-
slag, der har været behandlet på kommissionens
møde den 30. f. m., skal man meddele, at kom-
missionen ganske kan tilslutte sig, at den fore-
slåede uddannelse af laboratoriemedhjælpere og
laboratorieteknikere søges gennemført ved han-
delsministeriets foranstaltning, idet kommissio-
nen dog finder, at det vil være ønskeligt, at
det stærkere fremhæves, at uddannelsen kan
søges af elever, der har gennemgået de ved un-
dervisningsministeriets bekendtgørelse og cirku-
lære af 21. april d. å. indførte tekniske forbe-
redelsesprøver. Kommissionen skal derfor hen-
stille, at den foreslåede formulering af adgangs-
betingelserne i § 4 b formuleres således:

»b) har bestået de i undervisningsministeriets
bekendtgørelse af 21. april 1958 og cirkulære
af 21. april 1958 om forberedende undervisning
til visse tekniske uddannelser omhandlede opta-
gelsesprøver (teknisk forberedelseseksamen).
Aspiranterne må endvidere bestå en tillægsprøve
i det sprog (engelsk eller tysk), hvori der ikke
er aflagt prøve under den tekniske forberedel-
seseksamen, således at vedkommende i samme
omfang opnår færdigheder i begge sprog.

Aspiranter med realeksamen med regning og

matematik eller en tilsvarende eller højere eksa-
men optages uden fornævnte prøver«.

I tilslutning til udtalelserne i udvalgets ind-
stilling side 5-6 om tilrettelæggelse af aftenun-
dervisning i praksisåret i erhvervs og samfunds-
økonomi og lign. almendannende fag, ma-
skinskrivning, sprog samt naturhistorie skal
kommissionen pege på, at det formentlig vil
være hensigtsmæssigt, at undervisningen tilrette-
lægges som aftenskole i medfør af lov om ung-
domsundervisning af 11. juni 1954.

Kommissionen finder endvidere anledning til
at fremhæve det ønskelige i, at de foreslåede
uddannelser af laboratoriemedhjælpere og labo-
ratorieteknikere også søges gennemført som
aftenundervisning, hvorved man skal pege på
de muligheder, der foreligger for at anvende de
ved gymnasieskolerne eksisterende fysiske og
kemiske samlinger til gennemførelse af det i
bekendtgørelsesudkastet foreslåede grundkursus
A.

Man skal endelig henstille, at der ved han-
delsministeriets foranstaltning søges gennem-
ført sådanne regler for tilskud til laborantsko-
lerne, at skolepengene kan fastsættes til et ri-
meligt beløb, således at personer, der egner sig
for disse uddannelser ikke på grund af uddan-
nelsesudgifterne begrænses i deres muligheder
for at påbegynde eller gennemføre uddannelsen.

C. A. Møller

Henning Friis.

Statsministeriet.
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UNDERBILAG TIL BILAG 10

HANDELSMINISTERIET

Laborantudvalget København, den 25. juni 1958.

INDSTILLING TIL TEKNIKERKOMMISSIONEN

I fortsættelse af udvalgets foreløbige ind-
stillinger af 15. maj og 14. juni f. å. vedrøren-
de grunduddannelsen for industrilaboranter skal
udvalget herved fremkomme med indstilling
vedrørende den fortsatte uddannelse.

I henhold til den af teknikerkommissionen
godkendte skitse omfatter uddannelsen til indu-
strilaboranter V2 års undervisning på grundkur-
sus, 1 års praktisk uddannelse i en industrivirk-
somhed eller på et forskningslaboratorium og V2
års undervisning på fortsættelseskursus. Nær-
værende indstilling omfatter fortrinsvis den
praktiske uddannelse samt undervisningen på
fortsættelseskursus, der sammenfattes under be-
tegnelsen den fortsatte uddannelse. I tilknytning
hertil fremsættes nogle mere generelle betragt-
ninger, som udvalgets drøftelser har givet an-
ledning til.

Formålet med den praktiske udannelse er -
foruden at give eleverne et almindeligt indblik i
det praktiske laboratoriearbejde - at bibringe
eleverne de nødvendige forudsætninger for op-
nåelsen af det fulde udbytte af undervisningen
på fortsættelseskursus. Af hensyn hertil bør den
praktisk uddannelse efter udvalgets opfattelse
være så alsidig som muligt. Udvalget har dog
ikke fundet det muligt at foreskrive bestemte
regler for den uddannelse, eleverne skal gen-
nemgå i praksisåret, idet denne må være af-
passet efter de enkelte brancher, men har ment
at måtte overlade fastsættelsen af de nærmere
bestemmelser herom til det nedenfor omhand-
lede uddannelsesnævn.

Uddannelsen vil efter udvalgets opfattelse
iøvrigt kunne ske enten i form af laboratorie-
arbejde eller bestå af en kombination af labora-
toriearbejde og arbejde i produktionen, idet der
i begge tilfælde bør tilstræbes en alsidig beskæf-
tigelse i praksisåret. Som eksempel på en uddan-
nelsesplan af sidstnævnte art skal udvalget hen-

vise til følgende af farve- og lakindustrien udar-
bejdede forslag til praktisk uddannelse for la-
boranter indenfor denne branche:

1.-3. måned: Beskæftigelse i laboratoriet ved
fremstilling af varer efter given recept,
idet, der lægges vægt på opnåelse af kend-
skab til råvare- og færdigvaretyper.

4.-6. måned: Beskæftigelse i laboratoriet ved
afprøvning og bedømmelse af færdigvarer,
samt afprøvning og analyse af råvarer.

7.-8. måned: Beskæftigelse i produktionen ved
lakkogning.

9.-11-måned: Beskæftigelse i produktionen
med forblanding, rivning og toning.

12. måned: Beskæftigelse i produktionen med
aftapning og ekspedition.

Den praktiske uddannelse vil normalt blive
gennemgået umiddelbart efter grundkursus, men
af hensyn til det betydelige antal laboranter, der
allerede er beskæftiget i industrien, og som
måtte ønske at gennemgå den skitserede uddan-
nelse, er det foreslået, at elever, der allerede in-
den gennemførelsen af grundkursus har haft
en praktisk uddannelse af 2 års varighed, skal
kunne indtræde på fortsættelseskursus umiddel-
delbart efter afslutningen af grundkursus.

Det er iøvrigt udvalgets opfattelse, at labo-
rantskolerne i samarbejde med industriens orga-
nisationer vil kunne medvirke til at tilvejebrin-
ge de fornødne uddannelsessteder.

Godkendelsen af den af eleverne gennem-
gåede praktiske uddannelse foreslås henlagt til
et af bestyrelserne for hver af de pågældende
laborantskoler nedsat undervisningsråd, bestå-
ende af mindst 2 erhvervsrepræsentanter for
hver af de 2 uddannelsesretninger. Det om-
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handlede undervisningsråd skal endvidere have
til opgave at være rådgivende for vedkommen-
de skole i alle spørgsmål, der vedrører under-
visningen samt medvirke ved ansættelse af læ-
rere, anskaffelse af udstyr og udtale sig om la-
borantskolens økonomiske forhold.

Idet der iøvrigt i udvalget er fuld enighed
om, at den foreslåede uddannelse ikke skal be-
tragtes som en uddannelse i lærlingelovens for-
stand, foreslås der endvidere nedsat et perma-
nent uddannelse'snævn, der som allerede foran
berørt i første række skal have til opgave at
bistå ved gennemførelsen og tilrettelæggelsen
af den praktiske uddannelse. Udvalget har dog
ikke fundet det hensigtsmæssigt at fremkomme
med forslag om uddannelsesnævnets nærmere
sammensætning eller størrelse, men har ment at
måtte overlade spørgsmålet herom til handels-
ministeriet.

Foruden at godkende uddannelsesplaner for
de forskellige brancher og føre tilsyn med, at
den praktiske uddannelse finder sted i over-
ensstemmelse hermed, skal uddannelsesnævnet
fastsætte retningslinier for de ovenfor omhand-
lede undervisningsråds godkendelse af den gen-
nemgåede praktiske uddannelse samt være råd-
givende for handelsministeriet og tilsynet med
den tekniske undervisning i alle spørgsmål,
som vedrører uddannelsen af industrilaboran-
ter.

Ved udarbejdelsen af undervisningsplanerne
for fortsættelseskursus har udvalget videreført
den under sidste halvdel af grundkursus gen-
nemførte opdeling mellem kemi- og biologi-
laboranter, idet det foreslås, at der indrettes et
fortsættelseskursus henholdsvis for kemilabo-
ranter og for biologilaboranter, begge af 21
ugers varighed og med et samlet undervis-
ningstimetal på ca. 735. Udvalget har nærmere
overvejet muligheden for at gennemføre en
yderligere specialisering af undervisningen på
fortsættelseskursus. På grundlag af disse over-
vejelser er udvalget kommet til det resultat,
at det vil være hensigtsmæssigt, at der åbnes
mulighed for, at undervisningen i de sidste
7 uger af fortsættelseskursus gennem ind-
retningen af særlige specialkursus skal kunne
tilrettelægges med henblik på de enkelte bran-
chers behov. Sådanne specialkursus, der dog an-
tagelig kun vil kunne indrettes indenfor de
større brancher, skal i et vist omfang kunne
henlægges til den pågældende branches egne
special- og forskningslaboratorier eller til andre
institutioner, hvorved de vanskeligheder, der

ville være forbundet med gennemførelsen af et
større antal specialkursus ved de teknologiske
institutter i væsentlig grad formindskes.

Det kan således nævnes, at der fra farve- og
lakindustriens side er fremsat ønske om en
specialuddannelse for denne branches laboran-
ter, bestående af ca. IV2 måneds uddannelse på
lak- og; farveindustriens forskningslaboratorium
og ca. V2 måneds uddannelse på Teknologisk
Instituts malerforsøgsstation. For biologilabo-
ranternes vedkommende er undervisningsplanen
tilrettelagt således, at eleverne på fortsættelses-
kursus kan specialisere sig enten i arbejde med
forsøgsdyr eller i arbejde indenfor faget tek-
nisk biokemi.

Efter afslutning af såvel grundkursus som af
fortsættelseskursus foreslås der afholdt en prø-
ve. Udvalget er af den opfattelse, at hovedvæg-
ten ved disse eksaminer bør lægges på de skrift-
lige prøver. Med hensyn til eksaminernes ind-
retning såvel som til karaktergivningen hen-
vises iøvrigt til vedlagte bekendtgørelsesudkast.

Udvalget har nærmere overvejet muligheden
for i undervisningsplanerne for fortsættelses-
kursus at indlægge en vis undervisning i er-
hvervs- samt samfundsøkonomiske og lign.
almendannende fag, men af hensyn til det for-
holdsvis omfattende lærestof har man dog ikke
ment, at der vil kunne afses tid hertil. Det er
udvalgets opfattelse, at der muligvis også vil
være et: behov for en sådan almendannende un-
dervisning indenfor tilsvarende tekniske ud-
dannelser på mellemtrinet, og man skal derfor
henstille til teknikerkommissionen, hvorvidt der
bør søges gennemført en sådan fælles under-
visning for elever fra de pågældende tekniske
uddannelser. Denne undervisning vil efter ud-
valgets formening mest hensigtsmæssigt kunne
tilrettelægges som aftenundervisning, således at
den efter elevernes eget valg kan gennemgås
enten i praksisåret eller i forbindelse med fort-
sættelseskursus.

Udvalget har endvidere overvejet, hvorvidt
undervisningen på fortsættelseskursus også bør
omfatte maskinskrivning. Udvalget er af den
formening, at det vil være særdeles nyttigt, at
laboranteleverne lærer at skrive på maskine,
men af tidsmæssige grunde har man ment at
måtte henvise eleverne til at tage undervisning
i dette fag i praksisåret. For så vidt angår
elever, der har bestået den i undervisningsmi-
nisteriets bekendtgørelse nr. 103 af 21. april
1958 eller cirkulære af samme dato omhandle-
de prøve (teknisk forberedelseseksamen) og
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som kun har haft eet fremmed sprog, enten tysk
eller engelsk, må disse på samme måde henvises
til at erhverve kendskab til det andet sprog i
praksisåret. Udvalget vil i denne forbindelse
gerne pege på, at undervisningen på det tek-
niske forberedelseskursus ikke omfatter natur-
historie, og at det derfor vil være ønskeligt, at
sådanne elever, der ønsker at uddanne sig til
biologilaboranter, får mulighed for at supplere
den tekniske forberedelseseksamen med en til-
lægs prøve i dette fag.

Udvalget har påny drøftet muligheden for at
tilrettelægge en del af kurserne med særligt
henblik på de elever, der på grund af deres be-
skæftigelse er forhindret i at deltage i den al-
mindelige dagundervisning. Udvalget er af den
opfattelse, at der, i det omfang der må vise sig
at være behov for deltidsundervisning, bør være
adgang til at gennemføre kursus f. eks. ved ef-
termiddags- og/eller aftenundervisning, og ud-
valget skal derfor henstille, at spørgsmålet, når
der foreligger nærmere oplysninger om behovet,
tages op til behandling i tilsynet med den tek-
niske undervisning.

Udvalget har drøftet, hvor stort det årlige
behov for uddannelse af laboranter med den
skitserede uddannelse vil være, idet man i til-
knytning hertil har drøftet, hvor stor en del af
eleverne, der må forventes at ville gennemføre
den fulde uddannelse til laboratorieteknikere.
På grund af de mange usikkerhedsfaktorer, der
er forbundet med en sådan prognose, har ud-
valget dog ment at måtte afstå fra at fremkom-
me med betragtninger over uddannelsens for-
ventede omfang, idet der dog i udvalget er enig-
hed om, at det antal laboranter, der for øjeblik-
ket uddannes, er helt utilstrækkeligt til at dække
behovet. Udvalget finder det rigtigst, at man
foreløbig tager sigte på at udnytte de eksiste-
rende laborantskolers kapacitet, således at der i
det første år ved hvert af institutterne gennem-
tøres 2 grundkursus A og 1 grundkursus C,
og således at de nødvendige udvidelser fore-
tages, når der måtte foreligge nærmere oplys-
ninger om behovet.

I forbindelse med spørgsmålet om den for-
ventede tilgang til uddannelsen har udvalget
drøftet udgifterne til anskaffelse af det nød-
vendige laboratorieudstyr til gennemførelsen af
den foreslåede uddannelse. Der har af udvalget
været nedsat et underudvalg til behandling af
dette spørgsmål. I henhold til den af det nævnte
underudvalg afgivne indstilling skønnes ud-
gifterne til anskaffelse af laboratorieudstyr

m. v. til gennemførelse af undervisningen i det
nedenfor nævnte omfang ved hvert af institut-
terne at være følgende beløb:

Grundkursus B ca. 180.000 kr.
Grundkursus C ca. 175.000 »
Fortsættelseskursus B ca. 40.000 »
Fortsættelseskursus C ca. 130.000 »

lait ca. 525.000 kr.

Medens udgifterne til anskaffelse af labora-
torieudstyr m. v. således vil være de samme ved
begge institutter, er forholdene forskellige, for
så vidt angår laborantskolernes kapacitet, idet
Jydsk teknologisk Institut råder over et større
laboratorieareal til brug for den heromhandlede
undervisning end Teknologisk Institut.

Jydsk teknologisk hist/tut har i indeværende
år indviet en nyopført bygning til brug for un-
dervisningen af hospitalslaboranter og industri-
laboranter. I denne bygning vil instituttet have
mulighed for årligt at gennemføre 2 grund-
kursus A og 1 af hver af de øvrige i uddannel-
sesplanen omhandlede grundkursus og fortsæt-
telseskursus. På denne mide vil der i de for-
håndenværende lokaler årligt kunne uddannes
48 fuldt udddannede laboranter ( laboratorie-
teknikere) eller f. eks. 24 laboratorieteknikere
og 48 laboranter, der alene har gennemgået
grundkursus A + B eller A + C (laboratorie-
medhjælpere). Der skulle således ikke ved eta-
bleringen af den foreslåede uddannelse opstå
noget øjeblikkeligt behov for lokaleudvidelser
ved Jydsk teknologisk Institut, medmindre be-
hovet måtte vise sig at være så stort, at det bli-
ver nødvendigt at etablere flere parallelt løben-
de klasser.

Ved Teknologisk Institut i København, der
ikke på samme måde som Jydsk teknologisk In-
stitut råder over en nybygning til brug for la-
borantundervisningen, vil der efter en mindre
ombygning, der er anslået at ville koste ca.
60.000 kr., kunne gennemføres den i det første
år tilsigtede undervisning, omfattende 2 grund-
kursus A og 1 grundkursus C, alle à 24 elever.
Såfremt instituttet skal have mulighed for at
gennemføre den samme kursusrække (med sam-
me elevantal) som Jydsk teknologisk Institut,
vil det nødvendiggøre nyindretningen af yder-
ligere ca. 750 m2 laboratorieplads. Da denne lo-
kaleudvidelse vil være en forudsætning for, at
Teknologisk Institut kan gennemføre den fore-
slåede uddannelse i sin helhed, skal udvalget
stærkt anbefale, at den nødvendige lokaleud-
videlse søges fremmet mest muligt. Efter gen-
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nemførelsen af den omhandlede udvidelse vil
der ved de 2 teknologiske institutter tilsam-
men årligt kunne uddannes 96 laboratorietekni-
kere eller f. eks. 48 laboratorieteknikere og 96
laboratoriemedhj ælpere.

I henhold til de af institutterne udarbejdede
overslag over driftsudgifterne i det første år, vil
udgiften ved gennemførelsen af 2 grundkursus
A og 1 grundkursus C udgøre følgende beløb:

Jydsk teknologisk Institut:
Lønninger kr.
Materialer »
Vedligeholdelse
El + gas
Afskrivning
Henlæggelse til nyanskaffelser
Husleje, varme m. v
Andel i administrationen

67.000,-
12.000,-
8.000,-
2.000,-
8.000,-
7.000-

22.000,-
15.000,-

Ialt kr. 141.000-

Teknologisk Institut i København:
Lønninger og pensionspræmier kr. 81.000,-
Materialer » 10.000,-
Vedligeholdelse » 6.000,-
El + gas » 1.200-
Afskrivning » 5.500,-
Henlæggelser til nyanskaffelser » 4.600,-
Husleje, varme m. v » 20.000,-
Andel i administrationen, kontor-

udgifter og diverse » 14.200,-

Ialt kr. 142.500-

På grundlag heraf vil den gennemsnitlige
elevtimepris (samlet elevtimetal 30.240) udgøre
henholdsvis kr. 4,66 og kr. 4,71. Med et stats-
tilskud i henhold til de gældende regler på
60 % af de tilskudsberettigede udgifter, hvilket
svarer til en effektiv dækningsprocent på ca. 50
af de samlede udgifter, vil det sige, at kursusaf-
giften for et 6-måneders grundkursus (840 ti-
mer) vil udgøre ca. 2.000 kr. Det er udvalgets
opfattelse, at en kursusafgift af denne størrel-
sesorden vil være alt for høj, og udvalget skal
derfor henstille, at der søges gennemført til-
skudsregler, der muliggør, at undervisningsaf-
gifterne kan holdes på et rimeligere niveau, i
hvilken forbindelse bemærkes, at udvalget vil
mene, at undervisningsafgiften for grundkursus
ikke bør overstige 200 kr. Man skal samtidig
pege på ønskeligheden af gennem ydelse af

elevstipendier at lette adgangen til uddannel-
sen.

Udvalget har endvidere påny drøftet betegnel-
sen for laboranter, der har gennemgået den her
skitserede uddannelse og bestået de afsluttende
prøver. Som resultat af disse overvejelser skal
udvalget foreslå, at elever, der har gennemgået
grundkursus, betegnes laboratoriemedhj ælpere i
kemi, henholdsvis biologi, medens elever, der
har gennemgået hele den skitserede uddannelse,
betegnes laboratorieteknikere i kemi og labora-
torieteknikere i biologi.

Udvalget har drøftet muligheden for at give
elever, der har gennemgået den her omhandlede
uddannelse, en videregående uddannelse enten
i form af en overbygning til den skitserede ud-
dannelse eller i form af lempelsesregler ved ad-
gangen til beslægtede højere uddannelser. Ud-
valget anbefaler, at disse spørgsmål gøres til
genstand for drøftelse i de dertil kompetente
udvalg.

Under henvisning til foranstående bemærk-
ninger skal udvalget indstille medfølgende ud-
kast til bekendtgørelse om uddannelse af labora-
toriemedhj ælpere og laboratorieteknikere til tek-
nikerkommissionens godkendelse, idet udvalget
henstiller, at uddannelsen tages op til fornyet
overvejelse senest efter en 5-års periode på basis
af de til den tid indhøstede erfaringer.

Ved fremsættelsen af det nævnte forslag an-
ser udvalget den udvalget i henhold til kommis-
soriet pålagte mest presserende opgave som løst.
Udvalget agter herefter at tage spørgsmålet op
til undersøgelse, hvorvidt der måtte være be-
hov for en særlig uddannelsesretning for labo-
ranter med beskæftigelse i produktion og drift,
eller om et sådant behov eventuelt kan tilgode-
ses ved oprettelse af særlige klasser under den
af udvalget udarbejdede uddannelsesplan. Ud-
valget ønsker til slut at anføre, at man gerne,
såfremt det skønnes fornødent, vil bistå udval-
get vedrørende de kemiske uddannelser ved be-
handlingen af spørgsmål, der måtte ligge på
grænsen mellem de 2 udvalgs områder.

/. Zedeler

P. Milling.
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TEKNIKERKOMMISSIONEN

BILAG 11

København, den 11. juli 1958.

I forbindelse med kommissionens skrivelse af
20. juni f. å., bl. a. vedrørende uddannelse af
tekstilteknikere, skal man hoslagt fremsende et
af handelsministeriets tekstilteknikerudvalg ud-
arbejdet forslag om den endelige udformning af
den nævnte uddannelse.

Med bemærkning, at indstillingen har været
behandlet i kommissionens møde den 30. f. m.,
hvor det blev oplyst, at et udvalg nedsat af de
faglige organisationer har tilrådet, at den prak-
tiske uddannelse af farveriteknikere tilrettelæg-
ges som en egentlig lærlingeuddannelse, skal
man meddele, at kommissionen kan anbefale
det af udvalget udarbejdede udkast til be-
kendtgørelse om tekstilteknikere og farveri-
teknikere, idet man dog for så vidt angår de
foreslåede regler for den praktiske uddannelse
af farveriteknikere har fundet det rigtigst, at

dette spørgsmål, forinden endelig godkendelse,
påny behandles i handelsministeriets tekstiltek-
nikerudvalg.

Kommissionen skal endvidere henstille, at der
ved handelsministeriets foranstaltning søges
gennemført sådanne regler for tilskud til gen-
nemførelse af den her omhandlede undervis-
ning, som vil kunne muliggøre, at skolepengene
kan fastsættes til et rimeligt beløb, ligesom man
skal henstille, at et af skolen indgivet andra-
gende om et lån på 177.000 kr. til anskaffelse
af det undervisningsudstyr, som vil være nød-
vendigt for undervisningens gennemførelse, sø-
ges fremmet snarest muligt.

C. A. Møller

Henning Friis.

Statsministeriet.
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UNDERBILAG TIL BILAG 11

HANDELSMINISTERIET

Textilteknikerud valget
København, den 25. juni 1958.

INDSTILLING TIL TEXTILTEKNIKERUDVALGET TIL TEKNIKERKOMMISSIONEN
VEDRØRENDE UDDANNELSE AF FARVERITEKNIKERE OG TEXTILTEKNIKERE

Ifølge kommissoriet for textilteknikerudval-
get er det pålagt udvalget at foretage en under-
søgelse af textilindustriens behov for tekniske
uddannelser og på grundlag heraf og under
hensyntagen til de retningslinier, der måtte bli-
ve lagt af handelsministeriet og teknikerkom-
missionen at fremkomme med forslag til så-
danne uddannelser indenfor textilindustrien,
som skønnes nødvendige.

Udvalget har fået pålagt at tage de proble-
mer i betragtning, som optagelse i erhvervslivet
af den store tilvækst af unge arbejdssøgende fra
de store årgange rejser, ligesom udvalget har
haft til opgave at undersøge, hvorvidt det vil
være muligt at tilrettelægge uddannelserne så-
ledes, at de også kan gennemføres af kvinder.

Udvalget har i juni måned 1957 til tekniker-
kommissionen afgivet indstilling om uddannel-
se af textilteknikere og har siden beskæftiget sig
yderligere med den praktiske uddannelse af tex-
tilteknikerelever og med uddannelse af farveri-
teknikere.

Som resultat af disse overvejelser fremsen-
des hermed forslag til bekendtgørelse om ud-
dannelse af farveriteknikere og textilteknikere.
Forslaget er det tidligere fremsendte forslag til
bekendtgørelse om kursus for textilteknikere ud-
arbejdet i forståelse med statens tilsyn med
håndværkerundervisningen, der har fået sidst-
nævnte forslag tilstillet til overvejelse.

Udvalget skal indstille, at en uddannelse som
den foreslåede snarest søges iværksat, og iøvrigt
knytte følgende bemærkninger til forslaget:

Mangelen på teknikere, som gør sig gælden-
de i dansk industri i almindelighed, er også
følelig i textilindustrien.

Industriens gennemførte mekanisering og

10

den i de senere år stedfundne rationalisering,
som den stigende udenlandske konkurrence har
nødvendiggjort, har skabt et behov for teknike-
re, som har en uddannelse, der går videre end
den, der meddeles ved den nedennævnte grund-
skoleundervisning - for farveres vedkommende
videre end lærlingeuddannelsen —, men ikke
når på højde med den uddannelse, der gives på
egentlige textilingeniørskoler eller tekniske høj-
skoler. I erkendelse heraf har Danmarks Textil-
tekniske Forening i en i 1955 afgivet betænk-
ning henstillet, at der tilrettelægges en tekniker-
uddannelse på mellem-stadiet, således at de, der
gennemgår en sådan uddannelse, kan virke som
driftsassistenter i textilvirksomhederne.

Med hensyn til den mekaniske del af indu-
strien bemærkes, at størstedelen af de ca. 20.000
medarbejdere, som industrien beskæftiger i dag,
er ufaglærte arbejdere. Af disse har en mindre
del ved tillæring i virksomhederne og eventuelt
gennemgang af grundskolen og specialkursus på
Danmarks Textilfagskole og Midtjydsk Textil-
skole kvalificeret sig til stillinger som forretter
og maskinreparatør, og nogle af disse har igen
efter at have gennemgået kursus på de nævnte
skoler eller udenlandske fagskoler kunnet avan-
cere til mesterstillinger. Derudover beskæftiger
industrien textilteknikere og textilingeniører
uddannet i udlandet samt civilingeniører.

Som et særligt bilag A vedlægges en oversigt
over uddannelser af textilindustriens personale.
Af oversigten fremgår tillige den foreslåede
textilteknikeruddannelses placering i forhold til
disse uddannelser.

Oversigtens pkt. 1—5 angår personale, der
allerede er beskæftiget i textilindustrien. Såvel
grund- som fortsættelseskursus kan være af
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stærkt varierende længde, men er af praktiske
grunde optegnet som løbende over en sæson. De
kan efter omstændighederne være aften- eller
dagkursus såvel teoretisk kursus som værksteds-
kursus.

Pkt. 1—4 forudsætter almindelig folkeskole-
udannelse, og angiver 4 sideordnede retninger
indenfor grundskolen.

Pkt. 6 anviser uddannelsen til textiltekniker
for elever, der blot har folkeskoleuddannelse,
og som skal gennem en adgangsprøve (teknisk
forberedelseseksamen).

Pkt. 5 angiver fortsættelseskursus, der kan
være fælles for textilteknikere og personer med
grundskoleuddannelse og dertil hørende special-
kursus.

Endvidere vedlægges som bilag B timeplan
og pensumfortegnelse for grundskoleundervis-
ningen.

Et nøjagtigt tal for behovet for textilteknikere
kan ikke angives, men udvalget vil pege på, at
såfremt blot halvdelen af den naturlige afgang
blandt mestrene i den mekaniske del af indu-
strien skal erstattes med tilgang af textiltekni-
kere, må der uddannes 12-15 sådanne teknikere
årligt, når Dansk Textilindustris Mesterfore-
nings medlemstal lægges til grund. Hertil kom-
mer, at textilteknikerne også i et vist omfang
vil kunne erstatte andre medarbejdere, som ikke
er medlemmer af mesterforeningen. Det nævnte
årlige behov svarer til kapaciteten af de fore-
slåede kursus for textilteknikere, som af prak-
tiske grunde må henlægges til Danmarks Tex-
tilfagskole. Såfremt behovet for textilteknikere
stiger, må kapaciteten forøges.

Om den forventede tilgang til undervisningen
kan intet sikkert siges. Det kan dog oplyses, at
i de senere år har antagelig 5—10 personer årligt
søgt en 2-3 årig videregående textilteknisk ud-
dannelse i udlandet (Sverige, Tyskland og Eng-
land), medens andre har søgt en supplerende
uddannelse på Danmarks Textilfagskoles aften-
kursus vedrørende forskellige textiltekniske og
produktionstekniske emner. Antallet af perso-
ner, der således hidtil har søgt en videregående
uddannelse er for ringe, idet udvalget er af den
formening, at textilindustrien i flere tilfælde
har måttet besætte stillinger med personer, der
ikke har haft mulighed for at gennemgå en
sådan uddannelse, som i virkeligheden er en
nødvendig forudsætning for, at stillingen kan
bestrides på en helt tilfredsstillende måde.

Til belysning af behovet for den foreslåede
uddannelse som textiltekniker og den forven-

tede tilgang til denne skal udvalget oplyse, at
Dansk Textilindustris Mesterforening i vinte-
ren 1956/57 har fået oprettet kursus på Dan-
marks Textilfagskole for sine medlemmer i di-
verse fag, såsom mekanik, fagregning, maskin-
beregninger, tekniske installationer, material-
lære, kvalitetskontrol m. v. Denne kursusvirk-
somhed er i udvidet omfang fortsat i vinteren
1957/58.

Det må derfor påregnes, at når etableringen
af den planlagte uddannelse er blevet offent-
ligheden bekendt, og de med undervisningen
forbundne økonomiske spørgsmål ordnet på en
for eleverne overkommelig måde, vil under-
visningens kapacitet blive udnyttet fuldtud.

Medens der ikke indenfor den mekaniske del
af textilindustrien i mange år har fundet lær-
lingeuddannelse sted, har textilindustriens jar-
verier og ejterbehandlingsvirksomheder hidtil
kunnet dække sit behov for farvermestre, appre-
turmestre, vaskemestre m. v. gennem tilgangen
af faglærte farversvende, der har gennemgået
den 4-årige læretid indenfor garderobefarveriet.
Det er imidlertid ikke længere muligt at re-
kruttere farvermesterassistenter m. fl. ad denne
vej.

For det første er uddannelsen af lærlinge
indenfor garderobefarverfaget ved at gå i stå,
idet garderobefarvningen er i tilbagegang. Det
kan således nævnes, at den samlede tilgang af
garderobefarversvende for hele landet gennem
kalenderårene 1957 og 1958 ialt vil udgøre 5
svende, hvoraf flertallet ventes ansat indenfor
garderobefarveri og kemisk tøj rensning.

For det andet medfører de tekniske krav, der
stilles til moderne textil farvning og efterbe-
handling, at uddannelsen som garderobefarver
ikke mere danner en naturlig basis for arbejdet
som mesterassistent og mester indenfor textil-
farveri og efterbehandling af textiler. Behand-
lingen af de mange nye textilfibre, nye farve-
processer, samt de ret specielle kemiske proces-
ser, der udføres under textilmaterialernes efter-
behandling, stiller så store krav til mesterassis-
tenter, farvermestre, farveriledere m. fl., at en
teknisk uddannelse på et højere plan end lær-
lingeuddannelsen skønnes at være nødvendig.

Som følge af, at der i de første år kun vil
være behov for et begrænset antal farveritekni-
kere, skønnes det, at holdstørrelsen for kursus
for farveriteknikere, der foreslås henlagt til
Teknologisk Instituts farverskole, i begyndelsen
vil ligge mellem 8 og 14. Muligvis kan man
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endda være nødsaget til kun at gennemføre kur-
sus hvert andet år for at få tilvejebragt elevhold
af denne størrelse.

Til belysning af den nuværende uddannel-
se af medarbejdere indenfor det her behandlede
område vedlægges bilag C (udvalgets bilag 19):
»Oversigt over de nuværende stillingstyper in-
denfor textilfarveri, garderobefarveri og kemisk
rensning«, samt bilag D (udvalgets bilag 20):
»Arbejdsbeskrivelse for textilf arveriet m. v.«„

Textilteknikere uddannet i overensstemmelse
med de nu foreslåede regler vil efter udvalgets
formening kunne fungere som driftsassistenter i
de forskellige textilvirksomheder og her beskæf-
tiges med produktionsplanlægning, kalkulation,
lageradministration, kvalitetskontrol af såvel rå-
materialer som færdigvarer samt forskellige
hjælpemidler i produktionen (maskindele, hjæl-
peredskaber og hjælpestoffer o. s. v.). Desuden
skal de pågældende beskæftiges som mesteras-
sistenter på væve- og spindemesterkontorer.

Det må påregnes, at en del af de uddannede
textilteknikere vil avancere til mesterstillinger
og derved blive arbejdsledere, og undervisnings-
planen indeholder derfor visse discipliner, der
tager sigte på dette forhold.

Farveriteknikere vil kunne fungere som far-
vermesterassistenter og assistenter for farverile-
derne i de textilvirksomheder, der har eget far-
veri samt på lønfarverierne. Enkelte vil antagelig
kunne opnå stillinger på større garderobefarve-
rier og kemiske tøjrenserier, omend uddannel-
sen ikke direkte er anlagt med henblik på at
dække sådanne stillinger.

De foreslåede uddannelser kan gennemføres
af såvel kvinder som mænd, hvorved bemær-
kes, at der allerede i dag anvendes kvinder i
flere af de foran nævnte funktioner, som tænkes
udført af textilteknikere.

I udvalget er der enighed om, at uddannel-
serne som farveritekniker og textiltekniker ikke
bør gøres til lærefag i lærlingelovens forstand.
Som begrundelse for dette standpunkt skal ud-
valget oplyse, at på grund af den igennem man-
ge år stedfundne specialisering og mekanisering
er uddannelse af lærlinge ophørt — for farveres
vedkommende næsten ophørt - i textilindustri-
en. Også i udlandet synes udviklingen at være
gået i samme retning, således at lærefagene i
textilindustrien falder væk.

Som følge af denne udvikling i retning af
10*

specialisering og mekanisering vil uddannelser-
ne som farveritekniker og textiltekniker ikke
kunne få et sådant bredt omfang i teknisk-hånd-
værksmæssig henseende, at de kan få karakter af
egentlige lærefag. Derimod vil spørgsmålet om
lærefag kunne blive aktuelt ved uddannelsen af
forrettere, hvorom udvalget senere vil stille for-
slag.

I § 3 i udvalgets udkast til bekendtgørelse
er angivet adgangsbetingelserne til uddannel-
serne.

Aldersbetingelsen (16 år) er indsat med det
formål at sikre, at eleverne har den fornødne
modenhed, såvel når uddannelsen begynder, som
når eleverne efter uddannelsen skal virke som
mesterassistenter på arbejdspladserne.

Med hensyn til eksamensbetingelserne for på-
begyndelse af uddannelsen har udvalget ment
at måtte følge teknikerkommissionen, således at
den særlige tekniske forberedelseseksamen bør
være tilstrækkelig. Udvalget er dog af den op-
fattelse, at aspiranterne ikke kan nøjes med den
under den nævnte forberedelseseksamen aflagte
prøve i et af fagene: engelsk og tysk. Aspiran-
terne må derfor aflægge en tillægsprøve i det
af de to sprog, hvori der ikke aflægges prøve i
forbindelse med den tekniske forberedelses-
eksamen.

Med hensyn til grundskoleuddannelsen, som
også er en forudsætning for adgang til farveri-
og textilteknikeruddannelsen bemærkes, at der
vil være adgang til grundskoleundervisning for
textilteknikere, såvel på Danmarks Textilfag-
skole som på Midt Jydsk Textilskole, medens
grundskoleundervisningen for farveritekniker-
uddannelsens vedkommende antagelig kun und-
tagelsesvis vil kunne etableres uden for Kø-
benhavn. Af hensyn til uddannelsen af perso-
nale fra provinsens textilvirksomheder foreslås
det derfor, at nedenstående udvalg for farveri-
teknikernes vedkommende skal kunne god-
kende, at grundskoleuddannelsen på Teknolo-
gisk Instituts farverskole erstattes med grund-
skolen for textilteknikere, eventuelt på betin-
gelse af, at de pågældende farveriteknikerelever
herudover gennemgår et kort forkursus på Tek-
nologisk Instituts farverskole.

Med hensyn til uddannelsernes indhold
bemærkes:

a) Der er i bekendtgørelsens § 4 stillet for-
slag om nedsættelse af et særligt udvalg, som
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skal tilrettelægge og overvåge den 2-årige prak-
tiske uddannelse.

Man finder det ønskeligt, at der ydes eleverne
en passende løn under den praktiske uddan-
nelse.

b) Den teoretiske farveriteknikerundervisning
foreslås delt i 2 kurser, dels et kemikursus af
3 måneders varighed og dels et kursus for far-
veriteknikere af 9 måneders varighed.

Når elevtilgangen tillader det, vil kemikursus
alene for farventeknikere kunne eta.bleres på de
teknologiske institutter. Af økonomiske hensyn
vil det dog antagelig hyppigt være nødvendigt
at erstatte kemikursus med grundkursus A for
industrilaboranter, der etableres på de teknolo-
giske institutter, og det foreslås, at farveri-
teknikere efter aftale med de virksomheder,
hvori de gennemgår den praktiske uddannelse,
skal kunne gennemgå kemikursus på det tids-
punkt i praktikanttiden, hvor det passer bedst i
uddannelsesplanen, og hvor optagelse på labo-
rantskolernes grundkursus A er mulig.

For såvel textilteknikerundervisningen som
farveriteknikerundervisningen gælder, at der til
de enkelte discipliner må udarbejdes kompen-
dier, men der vil ved undervisningen i de alme-
ne fag i et vist omfang kunne benyttes samme
lærebøger, som anvendes ved de tilsvarende fag
under de øvrige tekniske uddannelser på mel-
lemtrinet. Endvidere forudses det, at en del af
undervisningen vil kunne være fælles for far-
veriteknikere og textilteknikere, ligesom der
forudses et intimt samarbejde mellem Teknolo-
gisk Instituts farverskole og Danmarks Textil-
fagskole med henblik på den mest rationelle ud-
nyttelse af lærerkræfter, demonstrationsmateriel
og udstyr, idet det bemærkes, at en del af de
fag, der er hovedfag for den ene teknikerret-
ning, vil være bifag for den anden retning.

c) Den teoretiske textilteknikerundervisning
er foreslået fordelt over 2 semestre med 1. se-
mester begyndende omkring 1. august.

I skoleplanen forudsættes 38 undervisnings-
timer ugentlig, idet uddannelsen her kan side-
stilles med almindelig skoleundervisning.

Til de enkelte discipliner må udarbejdes kom-
pendier, men også for textilteknikeruddannel-
sens vedkommende vil der ved undervisningen
i de almene fag i et vist omfang kunne benyttes
samme lærebøger, som anvendes ved de tilsva-
rende fag under de øvrige tekniske uddannelser
på mellemtrinet.

Man skal iøvrigt med hensyn til de enkelte

fag, timeplaner og afgangsprøven henvise til
bekendtgørelsens bestemmelser.

d) Udvalget har overvejet, om den teoretiske
undervisning bør etableres som dagskole eller
som aftenskole. Udvalget er af den mening, at
undervisningen i første omgang bør tilrettelæg-
ges som dagskoleundervisning. Når der er gjort
fornødne erfaringer med dagskoleundervisnin-
gen, kan man tage tanken om en aftenskole-
undervisning op for dem, der allerede er be-
skæftiget i industrien.

Den teoretiske undervisning kan, således som
den er foreslået udformet, næppe meddeles ved
korrespondancekursus.

Udvalget er af den formening, at det vil
være hensigtsmæssigt, såfremt uddannelsen som
farveritekniker eller textiltekniker kan give ad-
gang til videregående tekniske uddannelser eller
medføre visse lettelser i disse uddannelsers pen-
sum, således f. eks. for farveriteknikere, der ef-
ter at have bestået adgangsprøve vil gennemføre
studiet til akademiingeniør i kemi.

Teknologisk Institut har foretaget et over-
slag over, hvad uddannelsen til farveritekniker
vil koste. Som foran anført er uddannelsen delt
i 2 afsnit, nemlig et kemikursus af 3 måneders
varighed og et farveriteknikerkursus af 9 må-
neders varighed. Som kemikursus tænkes indtil
videre benyttet de på laborantskolerne oprettede
grundkursus A for industrilaboranter, der har
en varighed af 3 måneder. Deltagerhonoraret
for denne undervisning er i øjeblikket 750 kr.
for hele kursus. Et 9-niåneders farveritekniker-
kursus med et elevantal pa 12, timetal 1260 og
elevtimetal 15.120 vil efter det af instituttet
udarbejdede overslag koste 68.300 kr. Herfra
går andel i Teknologisk Instituts almindelige
statstilskud på 27.300 kr., således at den reste-
rende udgift vil blive 41.000 kr.

De første 2 gange, undervisningen gennem-
føres, antages tilrettelægningsarbejderne udover
ovenanførte budget at ville andrage 6.000 kr.
pr. kursus. Det foreslås, at der forhandles med
fagets organisationer om hel eller delvis dæk-
ning af disse beløb.

Teknologisk Instituts farverskole fik indret-
tet permanente øvelseslokaler i 1947. Apparatu-
ret er senere moderniseret og forøget gennem et
tilskud på 68.000 kr. i medfør af lov nr. 209 af
7. juni 1952 om anvendelse af modværdien af
de i henhold til Det europæiske Genopbyg-
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ningsprogram modtagne gaveydelser, og farver-
skolen er derfor veludrustet til at optage under-
visningen for farveriteknikere. Det skønnes dog
nødvendigt, at der ved undervisningens etable-
ring foretages en mindre supplering af appa-
ratur, undervisningsmateriel og lærebogsmate-
riale til et beløb af ialt 12.300 kr.

Den påtænkte klasse for textilteknikere vil
antagelig koste ca. 95.000 kr. årlig, hvorved
bemærkes, at undervisningen vil blive meddelt
ved hjælp af det allerede bestående undervis-
ningsapparat på Danmarks Textilfagskole.

Det skal her anføres, at der fra fagskolen er
indsendt ansøgning om tilskud af statskassen på
et beløb af 171.000 kr. til delvis dækning af
udgifterne ved indretning af lokaler og ved an-
skaffelse af maskiner og undervisningsmateria-
le. Anskaffelserne vedrører skolens undervis-
ning i almindelighed, men er samtidig en for-
udsætning for uddannelsen af textilteknikere.
Når det ansøgte beløb er af en forholdsvis be-
tydelig størrelse, skyldes det, at fagskolen tidli-
gere har haft så beskedne pladsforhold, at en
påkrævet udvidelse og modernisering af ma-
skinparken har været udelukket indtil nu.

Ved beregningen af de fornævnte 95.000 kr.
er regnet med en udgift på ca. 50 kr. pr. under-
visningstime. Af de 50 kr. udgør 14 kr. lærer-
løn, medens 36 kr. omfatter husleje, varme,
kraft, afskrivning, udarbejdelse af undervis-
ningsmateriale m. v., vedligeholdelse, arbejds-
materialer, administration m. v. Efter de nugæl-
dende regler for ydelse af statstilskud til fag-
skolen vil 50 % af de 14 kr. blive refunderet
af staten, medens kun ca. 25 % af de 36 kr.
kan ydes som statstilskud. Af de 95.000 kr. vil
således ca. 30.000 kr. blive dækket af stats-
tilskud.

Såfremt fagskolen opnår anerkendelse som et
teknologisk institut, vil statstilskudet formentlig
beløbe sig til ca. 60 % af de 95.000 kr.

Textilfagskolen anser en bedre og mere stabil
økonomisk basis end den, tilskudsreglerne for
fagskoler kan give, for nødvendig for gennem-
førelsen af en omfattende dagundervisning og
anden specialiseret undervisning, og en ansøg-
ning om anerkendelse af fagskolen som tekno-
logisk institut er derfor i 1955 indgivet til sta-
tens tilsyn med håndværkerundervisningen.

Udvalget har overvejet, hvorvidt det skulle
være hensigtsmæssigt, at den foreslåede textil-
teknikeruddannelse indlægges i en uddannelse
på internordisk basis, således at uddannelsen

henlægges til et enkelt af de nordiske lande, f.
eks. Sverige.

Det skal herved bemærkes, at udvalget ved
planlæggelsen af textilteknikerkursus først og
fremmest har haft for øje, at uddannelsen, der
nu søges gennemført, skal imødekomme den
danske textilindustris særlige behov, hvorfor
en nøje tilpasning til udenlandske skolers un-
dervisning ikke er tilsigtet i første omgang og
formentlig derfor heller ikke opnået.

Udvalget finder det ikke (for tiden) muligt
at gennemføre en sådan nordisk ordning, og
skal herved anføre, at den grundskoleordning,
som den danske textilteknikeruddannelse byg-
ger på, ikke er udviklet i samme omfang i de
øvrige nordiske lande, hvorfor elever fra de
nordiske lande vil møde til en fælles nordisk
textilteknikeruddannelse med vidt forskellige
forudsætninger.

Det uensartede elevmateriale vil betyde, at
uddannelsen må lægges på et lavere niveau,
hvilket indebærer en dårligere udnyttelse af den
til uddannelsen afsatte tid. Hertil kommer
sprogvanskeligheder (bl. a. tekniske fagud-
tryk), som erfaringsmæssigt hæmmer arbejdet
betydeligt i de første måneder.

Med hensyn til opholdsudgifterne bemærkes,
at disse i Sverige vil andrage ca. 300 sv. kr.
mdl. (ca. 390 da. kr.) mod ca. 250 da. kr. pr.
md. under uddannelsen her i landet.

Det skal endvidere anføres, at det til textil-
teknikeruddannelsen fornødne undervisnings-
apparat i forvejen må være til stede her i lan-
det af hensyn til uddannelsen af textilindu-
striens øvrige medarbejdere.

Textilfagskolen gennemfører således som
nævnt foran for industriens arbejdere en grund-
skoleuddannelse samt en videregående og en
speciel uddannelse, f. eks. for forrettere. End-
videre vil skolens lærerstab og undervisnings-
midler, (jfr. foran under VIII b), være til rå-
dighed for personale beskæftiget i farverier i det
omfang, dette personale skal uddannes i textil-
mekaniske fag, f. eks. indenfor fagene: »Meka-
nisk textilteknologi« og »Laboratorieteknik og
textilprøvning« i farveriteknikeruddannelsen.

I denne forbindelse kan der også peges på, at
Kunsthåndværkerskolen overvejer mulighederne
for at benytte sig af textilfagskolens lærerstab
og undervisningsmidler til at meddele sine væ-
veelever, der får en mere kunstnerisk betonet
uddannelse i fremstilling af vævemønstre, en
industriel forståelse, som skal forberede dem til
at virke også i industriens tjeneste.
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Udvalget er bekendt med, at der flere steder i
udlandet gives textilundervisning med et videre
omfang end den her foreslåede, f. eks. i form af
2- eller 3-årige dagkursus. Hvorvidt der senere
vil være basis for at søge den nu planlagte tex-
tilteknikeruddannelse udbygget i tilsvarende
grad, er ikke muligt at udtale sig om på
indeværende tidspunkt, men spørgsmålet må
tages op, såfremt en udvidelse af textiltekniker-
undervisningen i fremtiden skulle vises sig at
blive nødvendig. Der vil formentlig være mu-
lighed for at koordinere en dansk textiltekni-
kerundervisning med videregående udenland-
ske uddannelser, f. eks. den, der meddeles i
Sverige, således at textilteknikere, der har af-
lagt afgangsprøve ved Danmarks Textilfagsko-

le, kan fortsætte uddannelsen i videregående
klasser ved visse udenlandske skoler.

For farveriteknikerne skulle der bestå mulig-
hed for at få adgang til ingeniørstudier på tex-
tilskoler i Tyskland, Schweiz og England.

De i overensstemmelse med udvalgets forslag
uddannede farveriteknikere vil formentlig næp-
pe have behov for uddannelse på de eksisteren-
de textilskoler i de øvrige nordiske lande. Der
vil derimod evt. kunne blive tale om, at elever
fra de øvrige nordiske lande vil søge den nu
foreslåede danske farveriteknikeruddannelse.

C. C. Thomsen

Gregers Thomsen.
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BILAG 12

TEKNIKERKOMMISSIONEN
København, den 27. maj 1958.

I overensstemmelse med et af kommissionen
ved skrivelse af 20. juni f. å. til statsministeriet
fremsendt forslag har handelsministeriet ved be-
kendtgørelse af 11. september 1957 om kursus
for tekniske assistenter givet bestemmelser om,
at der kan indføres en 2-årig uddannelse for
tekniske assistenter, omfattende V2 års teoretisk
undervisning, 1 års praksis og afsluttende med
V2 års teoretisk undervisning. Det er endvidere
bestemt, at den teoretiske undervisning skal
gennemføres som dagskoleundervisning.

Kommissionen anser det for betydningsfuldt,
om der for elever i moden alder, der allerede
er beskæftiget i industrien, og som ikke kan afse
de økonomiske midler til at gennemføre den
omhandlede undervisning om dagen, etableres
aftenundervisning og har derfor ladet udarbej-
de forslag til kursus beregnet for elever, der er
fyldt 20 år, og som enten har været beskæftiget
i industrien i 3 år eller har gennemgået den i
handelsministeriets bekendtgørelse af 11. sep-
tember 1957, § 7, beskrevne praksis.

Kommissionen har med hensyn til fastsættelse
af pensum for det foreslåede aftenkursus lagt

dagskolens pensum til grund, men har fundet,
at en undervisning for de her omhandlede ele-
ver, som forudsættes at have en særlig moden-
hed og energi, vil kunne gennemføres på væ-
sentlig kortere tid end ved dagskoleundervis-
ning, bl. a. ved at prøvetid undlades.

Efter forslaget omfatter aftenkursus I36O
lektioner, som forudsættes fordelt over 2 år med
16 ugentlige timer igennem 42 uger pr. år.

Kommissionen skal dog pege på, at der se-
nere, når erfaringer er indhøstet fra såvel dag-
skole- som aftenskoleundervisningen, muligvis
bør finde en tilpasning sted med hensyn til ud-
dannelsernes omfang.

Under henvisning hertil skal man herved af-
give forslag til bekendtgørelse om aftenkursus
for tekniske assistenter, idet man skal henstille,
at forslaget oversendes til handelsministeriet til
videre foranstaltning.

C. A. Møller

Henning Friis.

Statsministeriet.
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TEKNIKERKOMMISSIONEN

Hoslagt fremsendes i 3 eksemplarer indstil-
ling angående oprettelse af en uddannelse til
kemotekniker bilagt en uddannelsesplan, som er
udarbejdet af et af teknikerkommissionen ned-
sat underudvalg.

Kommissionen har tiltrådt indstillingen på sit

Statsministeriet.

BILAG 13

København, den 11. juni 1959-

møde den 8. juni 1959 og skal henstille, at for-
slaget fremsendes til handelsministeriet til vi-
dere foranstaltning.

A. N. Neergaard

Henning Friis.

KEMISK-TEKNISK UNDERUDVALG
FOR MELLEMTEKNIKERE

UNDERBILAG A TIL BILAG 13

København, den 18. marts 1959-

INDSTILLING TIL TEKNIKERKOMMISSIONEN ANGÅENDE OPRETTELSE AF
EN UDDANNELSE TIL KEMOTEKNIKER

Udvalget fik ved dets nedsættelse maj 1958
som en væsentlig opgave pålagt at undersøge,
hvorledes den kemiske industris behov for tek-
nisk hjælpepersonale bedst kunne tilgodeses.

I modsætning til bygnings-, maskin- og elek-
troindustrien finder der indenfor den egentlige
kemiske industri ingen faglig uddannelse sted.
Der findes her kun teknisk uddannet personale
med den højeste uddannelse -- civilingeniører,
mag. scient, og cand. pharm. - og hertil kom-
mer den nylig oprettede uddannelse som akade-
miingeniør. Selv om en vis del af det nuvæ-
rende savn muligvis vil kunne afhjælpes af aka-
demiingeniøren, så vil det ikke afhja;lpe savnet
af kemisk-teknisk personale af mellemkatego-
rien, hvorfor udvalget har koncentreret sig om
muligheden af at etablere en kortvarig uddan-
nelse i lighed med den tekniske assistentuddan-
nelse.

Medens den kemiske industri med de mulig-
heder, som bekendtgørelsen af 23. december
1958 om uddannelsen af laboratoriemedhjælpe-
re og laboratorieteknikere åbner, skønnes at væ-
re dækket ind med hensyn til laboratorietrænet
personale, er det udvalgets mening, at der sta-
dig findes et udækket behov for teknisk assi-
stent med et kemisk tilsnit, i det følgende be-
nævnt kemotekniker.

Kemoteknikeren skal kunne aflaste ingeniø-
ren eller den højere uddannede kemiker i det

praktiske arbejde i driften; han skal være i stand
til at overvåge en sluttet enhed af de mange og
kunne klare operationerne med et minimum af
støtte fra ingeniørens eller driftslederens side;
men under dennes ansvar. Kemoteknikeren
skønnes især at komme til at træde ind i stedet
for de arbejdsmænd, som i dag har måttet op-
læres af den enkelte virksomhed til dennes spe-
cielle opgaver.

Men dette betyder, at kemoteknikerens ud-
dannelse må rumme et grundlag af kemi og
fysik, hvorover der senere i undervisningen byg-
ges en teknisk-kemisk udvidelse, idet der særlig
lægges vægt på den kemiske industris produk-
tionsmetoder (de kemiske enhedsoperationer
som f. eks. destillation, filtrering, tørring) set
under en almen teknisk synsvinkel. Endvidere
må der i undervisningen lægges meget stor vægt
på maskin- og apparatlære, således at eleven
kan blive fortrolig med apparaternes konstruk-
tion, funktion og materialesammensætning. Ele-
ven må desuden bibringes fortrolighed med in-
dustriel måleteknik, og et pensum i matematik
og faglig regning skal bl. a. hjælpe ham til at
gennemføre korrekte målinger. Endelig må
kendskab til industriel opvarmning og afkøling
anses for nødvendigt.

Udvalget har under sit arbejde været i for-
bindelse med forskellige repræsentanter for ke-
misk industri og har fundet støtte for disse
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synspunkter. Derefter har udvalget især hæftet
sig ved den undervisning, som gives på landets
to mejeriskoler i Ladelund og Dalum, hvor der
i løbet af otte måneder uddannes mejerister, der
er velanskrevne teknikere også viden for meje-
ribruget. Der er f. eks. næsten 100 beskæftiget
i medicinalindustrien. Grunden hertil synes bl.
a. at være, at mejeristen er vænnet til at arbejde
hygiejnisk, men også at han netop har fået sin
praktiske viden underbygget med et kortvarigt
kursus, der lægger hovedvægten på kemi og
fysik, på kemisk teknologi (specielt med hen-
blik på mælkeprodukterne) og på maskin- og
materiallære. Udvalget har derfor med støtte i
den specielle og velgennemprøvede mejeristud-
dannelse formuleret en uddannelsesplan med
mere alment sigte, som skulle kunne afhjælpe
den kemiske industris behov for kemoteknikere.

Et hovedsynspunkt har været at gøre uddan-
nelsen relativ kortvarig, ca. 2 år, ligesom der
har været enighed om at stille de samme ad-
gangsbetingelser som til kursus for laboratorie-
medhjælpere. Mere modne arbejdere, som man
gerne ser påbegynde uddannelsen til kemotekni-
ker, kunne tænkes via Arbejdsteknisk Skole at
blive ført frem til teknisk forberedelseseksamen,
hvorpå de kunne påbegynde kemoteknikersko-
len.

Man har fundet det praktisk og forsvarligt
at lade kemoteknikerens første kursus falde sam-
men med den nu etablerede halvårlige labora-
toriemedhjælperuddannelse, idet denne skønnes
at indeholde det almene kemiske grundlag, som
kemoteknikeren i hvert fald må have. Udval-
get er af den opfattelse, at når erfaringer er
gjort, vil det være rigtigt at tage op til over-
vejelse, om man muligvis skulle etablere en
særlig driftsretning under laboratoriemedhjæl-
perskolen.

6 mdr.
laboratoriemedhjælperskole

(kursus A + B eller A + C)

mindst 12 mdr. praksis
i kemisk produktion

(godkendes af nævnet)

Y

6 mdr.
kemotekniker skole

mindst 12 mdr. praksis
i laboratoriet

(godkendes af nævnet)

Y

6 mdr.
laboratorieteknikerskole

Som skemaet viser, kan den, der ønsker det
eller af arbejdsgiveren skønnes egnet til det,
efter det første halve års skole fortsætte i en
kemisk virksomhed, hvor han i mindst et år
som elev må erhverve sig praktisk viden om
driften. Det nærmere indhold af praksistiden
finder udvalget bør tilrettelægges af uddannel-
sesnævnet, idet man dog vil påpege det rimelige
i at tække paralleller til det for laboranter og
tekniske assistenter tilrettelagte praksisår.

Til sidst følger det halvårlige kemotekniker-
kursus, som er tilrettelagt efter de tidligere om-
talte retningslinjer, og som er specificeret i det
medfølgende bilag.

Der har indenfor udvalget været stor inter-
esse for at supplere den her skitserede kemotek-
nikeruddannelse med en efterfølgende særud-
dannelse, især med henblik på levnedsmiddel-
og medicinalindustrien. Imidlertid mener man,
at det er for tidligt at fremsætte et sådant for-
slag, idet man gerne vil indhøste erfaringer med
den nu foreslåede uddannelse.

Udvalget har haft følgende sammensætning:

A. N. Neergaard (formand) direktør dr. techn.
C. Faurholt, rektor, dr. phil.
Th. Heilmann, underdirektør, civilingeniør,
K. A. Jensen, professor dr. phil.
Mogens Jul, direktør, civilingeniør, lektor
T. Melson, lektor, cand. mag.
Per Søltoft, professor, civilingeniør dr. techn.
C. G. Wolffbrandt, direktør, cand. pharm.
Jørgen Zedeler, direktør, civilingeniør.

Endvidere har fuldmægtig Gregers Thomsen,
handelsministeriet, deltaget i møderne; i et en-
kelt møde har også direktør, civilingeniør Gun-
nar Andreasen, Lemvig, deltaget. Arbejdsud-
valget har bestået af lektor Melson, direktør
Wolffbrandt, afdelingsingeniør M. Tvede, Tek-
nologisk institut, civilingeniør Halvor Petersen,
Slagteriernes Forskningsinstitut, og udvalgets
sekretær, civilingeniør V. F. Buchwald, Dan-
marks tekniske Højskole.

A. N. Neergaard

V. Buchwald.
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UNDERBILAG B TIL BILAG 13

KEMISK-TEKNISK UNDERUDVALG
FOR MELLEMTEKNIKERE

København, den 24. februar 1939.

UDKAST TIL UDDANNELSESPLAN FOR KEMOTEKNIKERE

Optagelsesbetingelser:
Eksamen fra 6 måneders laboratoriemedhjæl-

perkursus, plus praksisår efter uddannelsesnæv-
nets nærmere bestemmelser.

Varighed:
20-21 effektive arbejdsuger à 35 timer.

Øvelser

120

24
60

30
30

Fas Klasse-
timer

Teknisk-kemiske enheds-
operationer 120

Matematik og faglig regning 80
Teknisk fysik 6
Maskinlære og skitsetegning 60
Damp, varme og køling 40
Praktisk værkstedsarbejde
Elektroteknik 30
Arbejdspladsens indretning . 30
Arbejdspsykologi, arbejder-

beskyttelse 30
Biblioteksbenyttelse 20
Diverse 20

lait: 436 + 264 timer

Teknisk-kemiske enhedsoperationer består af
klassetimer og øvelser, der behandler de kemi-
ske, fysiske og fysisk-kemiske processers anven-
delse indenfor den tekniske linje. Eksempelvis:
Inddampning og krystallisation. Adskillelse ved
filtrering, centrifugering, sedimentering, slem-
ning og dekantering. Vaskning, adsorption og
absorption. Tørring, frysetørring, forstøvnings-
tørring. Kogning, destillation og fraktionering.
Vandrensning ved ionbytning. Koncentrering af
naturstoffer ved extraktion og presning. Finde-
ling, formaling, blanding; emulgering og dis-
pergering. Principper for tablettering. Prøveud-
tagning og prøveneddeling. Reaktioner under
tryk og i vakuum. Katalyse. Elektrolyse (vand-
rensning, galvanoteknik). Materialetransport,
emballering. Væsketransport, pumpning, aftap-

ning. Instrumentanvendelse ved proceskontrol,
herunder registrerende instrumenter og servo-
styring. I klassetimerne gives så vidt muligt en
fysisk kemisk belysning; af enhedsoperatio-

Matematik og faglig regning omfatter brugen
af diagrammer og nomogrammer; endvidere op-
stilling af tabeller, kurver og diagrammer på
basis af forsøgsresultater. Grundtræk af sta-
tistisk kvalitetskontrol, opstilling af kontrolkort.
Udbytteberegning.

Teknisk fysik omfatter industriel måleteknik,
eksempelvis for måling af fugtighed, tempera-
tur (herunder pyrometri), vægt, rumfang, tryk,
væskestrømning, viskositet; elektrisk spænding,
strøm, effekt, ledningsevne, radioaktivitet.

Maskinlære og maskinte gnin g. Her gennemgås
elementær maskinlære med omtale af remtræk,
tandhjul og gear; koblinger, lejer og smøring;
rør- og rørsamlinger, deres tætning, pakning og
isolation, haner, ventiler, spjæld; pumper, blæ-
sere og kompressorer; autoklaver. Samtidig gi-
ves en beskrivelse af de vigtigste konstruktions-
materialer, deres almindelige handelsformer og
anvendelsesfelter til maskiner og apparater in-
denfor præparation i teknisk og halvteknisk
målestok. Herunder omtales også regler for
opstilling af apparater og maskiner, transmis-
sioner samt korresionsbeskyttelse og styrkelære
for apparater af rustfrit stål, plastic, træ, glas,
emaillerede artikler m. v.

Øvelserne omfatter dels et kursus i skitse-
tegning, f. eks. efter udleverede maskinelemen-
ter; dels et kursus, hvor eleverne får lejlighed til
at adskille og samle motorer, gear, røreværker,
autoklaver etc. Opmåling af ventiler, gennem-
strømningsareal etc.
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Damp, varme og køling. Der gennemgås an-
vendelse af damp med omtale af direkte og in-
direkte dampopvarmning; overhedet damp;
dampledningers indretning, opsætning, isole-
ring og mærkning. Vandudladere, sikkerheds-
ventiler. Vakuum (og vakuumdamp). Køle-
anlægs indretning og vedligeholdelse. Varme-
isolation.

Praktisk værkstedsarbejde. Boring, slibning, po-
lering, lodning, slaglodning, bejdsning, be-
handling af rørledninger af jern, kobber, stål,
plastic samt glas.

Elektroteknik og belysning omfatter gennem-
gang af elektriske grundbegreber og enheder
med beskrivelse af almindeligt anvendte elek-
triske motorer og disses regulering og vedlige-
holdelse. Igangsættere; sikringer. Elektrisk iso-
lation, endvidere omtale af andet elektrisk ud-
styr, f. eks. til måling af elektrisk strøm og
automatisk styring af arbejdsmaskiner, herun-

der industrielle pH-måleapparater og -relæer,
måleapparater med rektangulær og cirkulær
skrivere. — Lyskilder og deres anbringelse. An-
bringelse og anvendelse af speciallamper, f. eks.
bakteriedræbende lamper. Belysningens betyd-
ning for arbejdsnøjagtighed og arbejdssikker-
hed. Omtale af offentlige regulativer vedrøren-
de elektricitet.

Arbejdspladsens indretning omfatter fabrikslo-
kalers indretning, gulvbelægning, farvekonditi-
onering. Brand- og nødhjælpsudstyr. Intern
transport. Principiel gennemgang af produkti-
onskontrol, metode- og bevægelsesstudier.

Arbejdspsykologi og arbejderbeskyttelse. Der
gives en indføring i arbejdspsykologiens grund-
træk samt en beskrivelse af arbejdspladsernes
sikkerhedsmæssige forhold.

Biblioteksbenyttelse omfatter brugen af danske,
tyske og engelske håndbøger og tabelværker
samt biblioteksbesøg.
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TEKNIKERKOMMISSIONEN

BILAG 14

København, den 11. juni 1959-

Idet man henviser til kommissionens skrivel-
ser til statsministeriet af 20. juni 1957 og 27.
maj 1958 vedrørende uddannelse af tekniske
assistenter, der af statsministeriet er oversendt
til handelsministeriets videre foranstaltning, jfr.
de af ministeriet udstedte bekendtgørelser af
11. september 1957 og 15. december 1958 om
kursus respektiv aftenkursus for teknisk assi-
stenter, skal man meddele, at kommissionen har
overvejet, hvorledes man kan sikre, at den prak-
tiske del af uddannelsen gennemføres i over-
ensstemmelse med bekendtgørelsens princip-
per.

Man lægger i denne forbindelse vægt på, at
der indføres et tilsyn med de enkelte uddannel-
sessteder, ligesom det vil være ønskeligt, at der
fastsættes regler for, i hvilket omfang forud-
gående erhvervsmæssig beskæftigelse kan træde
i stedet for den i bekendtgørelserne foreskrevne
praktiske turnusuddannelse af 1 års varighed.

Kommissionen skal endvidere pege på, at det
adskilllige steder har vist sig vanskeligt at få
tilvejebragt de fornødne uddannelsespladser i
erhvervslivet for dem, der søger uddannelse som
teknisk assistent, og at dette må anses for en
af de væsentligste årsager til, at den omhandlede
uddannelse endnu ikke, uanset den betydelige
interesse, der har været herfor, har fået den for-
ventede tilslutning.

Kommissionen finder det mest formålstjen-

ligt, at der på samme måde som foreskrevet i
handelsministeriets bekendtgørelse af 23. de-
cember 1958 om uddannelse af laboratoriemed-
hjælpere og laboratorieteknikere nedsættes et
uddannelsesnævn vedrørende tekniske assisten-
ter med den opgave at udforme reglerne for den
praktiske uddannelse og udøve det nødvendige
tilsyn med disse reglers overholdelse samt at
godkende den erhvervsbeskæftigelse, som kan
træde i stedet for den praktiske del af uddan-
nelsen, ligesom et sådant nævn skulle aktivisere
erhvervene med henblik på at stille uddannel-
sessteder til rådighed. Man finder det endvidere
ønskeligt, at det omhandlede nævn virker som
rådgivende og vejledende overfor handelsmini-
steriet og tilsynet med den tekniske undervis-
ning i spørgsmål vedrørende den teoretiske del
af uddannelsen.

Kommissionen skal foreslå, at det omhand-
lede uddannelsesnævn sammensættes af 4 re-
præsentanter udpeget af Dansk Arbejdsgiver-
forening i samråd med Industrirådet, 2 udpeget
af De samvirkende Fagforbund og 2 udpeget af
Fællesrepræsentationen for danske Arbejdsle-
der- og tekniske Funktionærforeninger.

A. N. Keergaard.

Henning Friis.

Statsministeriet.
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BILAG 15

SAMMENSLUTNINGEN AF
ARBEJDSGIVERE INDENFOR JERN- OG METALINDUSTRIEN

I DANMARK
København, den 20. maj 1959.

VEDR. PRAKTIKANTÄRET FOR TEKNISKE ASSISTENTER

Efter den på kommissionens kontor den 16.
marts d. å. stedfundne drøftelse om ovenståen-
de spørgsmål har Sammenslutningens forret-
ningsudvalg på sine 2 sidste møder diskuteret
sagen.

Man er stadig af den opfattelse, at der kun
i meget begrænset udstrækning i jern- og me-
talindustriens virksomheder kan findes anven-
delse for en arbejdskraft med den for tekniske
assistenter fastsatte uddannelse, hvorfor man
finder det noget betænkeligt, at flertallet af de
tekniske assistentaspiranter søger deres 1-årige
praktiske uddannelse inden for netop denne
industri og derfor formentlig forventer også
efter endt uddannelse af få ansættelse her.

Da enkelte jern- og metalindustrielle virk-
somheder har antaget tekniske assistentaspiran-
ter til uddannelse i praktikantåret, drøftede
man på det foran omtalte møde den 16. marts,
om der eventuelt kunne udarbejdes nærmere

retningslinier for beskæftigelsen i praktikant-
året, og forbundsformand Hans Rasmussen
foreslog, at man eventuelt anmodede Metal-
industriens Lærlingeudvalg om at udarbejde
forslag til sådanne retningslinier.

Forinden Sammenslutningen lader en sådan
anmodning tilgå Lærlingeudvalget, vil vi være
meget interesseret i at få oplyst, om der for
andre brancheområder er udarbejdet nærmere
retningslinier for de tekniske assistenters prak-
tikantuddannelse, ligesom vi, hvis dette skulle
være tilfældet, vil være interesseret i at få disse
tilsendt til nærmere gennemsyn.

På Sammenslutningens vegne

Svend Heineke

Svend Rasmussen.

Teknikerkommisstonen.
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TEKNIKERKOMMISSIONEN

BILAG 16

København, den 25. juni 1959-

I skrivelse af 20. maj d. å. har Sammenslut-
ningen anmodet Teknikerkommissionen om at
oplyse, hvorvidt der indenfor andre branche-
omrader er udarbejdet nærmere retningslinjer
for de tekniske assistenters praktikantuddannel-
se, idet Sammenslutningen overvejer at anmode
Metalindustriens Lærlingeudvalg om at udar-
bejde forslag til sådanne retningslinjer for Jern-
og Metalindustriens vedkommende.

Således foranlediget skal man oplyse, at der
udover de i bekendtgørelse af 11. september
1957 om kursus for tekniske assistenter § 7
angivne bestemmelser for den praktiske uddan-
nelse af tekniske assistenter i byggeindustrien
og i den øvrige industri såvidt Teknikerkom-
missionen bekendt iøvrigt ikke er udarbejdet
nærmere regler for tilrettelæggelse af den prak-
tiske uddannelse inden for nogle brancher.

Kommissionen er med Sammenslutningen
enig i, at spørgsmålet om mere detaljerede reg-
ler for den praktiske del af de tekniske assisten-
ters uddannelse nu tages op, og har i skrivelse

af 11. juni 1959 til statsministeriet, som ved-
lægges, peget på, at dette spørgsmål bør be-
handles i det i skrivelsen foreslåede uddannel-
sesnævn.

Teknikerkommissionen finder anledning til
at bemærke, at det næppe \il være hensigts-
mæssigt, om der blev udarbejdet særlige regler
for de tekniske assistenters praktiske uddannel-
se inden for enkelte brancher, som for snævert
sigtede på de pågældendes branchers specielle
behov, idet den tekniske assistentuddannelse
ifølge sit formål er en grunduddannelse med
henblik på beskæftigelse i alle brancher, der
har anvendelse for den pågældende arbejds-
kraft. De enkelte brancher vil derimod på basis
af grunduddannelsen kunne give en specialise-
ret videreuddannelse til sådanne tekniske as-
sistenter, som antages inden for branchen.

A. N. Keergaard.

Henning Friis.

Sammenslutningen af Arbejdsgivere
indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark.
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BILAG 17

BEKENDTGØRELSE OM KURSUS FOR ELEKTRONIKTEKNIKERE

I medfør af § 4 i lov nr. 231 af 28. juli 1916
om tilsyn med den tekniske undervisning for
håndværkere og industridrivende fastsættes her-
ved følgende:

Ved de tekniske skoler i Århus og Køben-
havn oprettes kursus til uddannelse af elektro-
nikteknikere.

Sådanne kursus kan efter forud indhentet til-
ladelse fra handelsministeriet også oprettes ved
andre tekniske skoler.

Q 2..

Uddannelsens formål er at give elever, der
forinden har afsluttet en praktisk faglig læretid
som nærmere angivet i § 3, en teknisk uddan-
nelse, der kvalificerer dem til at virke som
assistenter for ledelsen af laboratorier, tegne-
stuer og værkstedsafdelinger.

Uddannelsen afsluttes med en afgangsprøve
for elektronikteknikere.

Q 3 •

Adgang til uddannelsen er betinget af, at den
pågældende

1) har bestået en adgangsprøve, for hvilken
de nærmere bestemmelser fastsættes af handels-
ministeriet efter forhandling med undervis-
ningsministeriet.

Aspiranter med realeksamen med regning og
matematik eller en tilsvarende eller højere eks-
amen kan optages uden prøve,

2) enten har udstået sædvanlig læretid og af-
lagt svendeprøve som radio- eller elektronikme-
kaniker eller har gennemgået en praktisk lære-
tid med en varighed af mindst 3V2 år på et
af metalindustriens lærlingeudvalg dertil sær-
ligt godkendt værksted, fordelt med 2 års
værkstedsuddannelse, 1 års uddannelse på virk-

somhedens laboratorium og V2 års uddannelse
på virksomhedens konstruktionstegnestue, og
har afsluttet denne kombinerede, praktiske ud-
dannelse med en svendeprøve, og

3) har gennemgået den for det pågældende
oplæringsområde normale lærlingeuddannelse
på en teknisk skole.

Hvor særlige omstændigheder taler derfor,
kan direktøren for tilsynet med den tekniske un-
dervisning for håndværkere og industridriven-
de give dispensation for de under 1) og 2)
anførte bestemmelser.

§ 4-
Kursus til uddannelse af elektronikteknikere

gennemføres ved dagundervisning på 1 skoleår,
fordelt på 2 semestre, hvert på 120 undervis-
dage, med et samlet undervisningstimetal på ca.
I.76O timer. Timerne fordeles på de enkelte
fag i overensstemmelse med nedenstående ske-
ma.

P ugentligt Samlet
8 timetal timetal

1. Dansk korrespondance 3 120
2. Teknisk engelsk 1 40
3. Alm. og teknisk regning 3 120
4. Matematik 5 200
5. Faglig tegning 3 120
6. Mekanisk konstruktion 3 120
7. Elektroteknik 4 160
8. Svagstrømselektroteknik 6 240
9. Materialisere og teknologi 4 160

10. Laboratoriearbejde og måle-
teknik 8 320

11. Værkstedsorganisation 2 80
12. Bogholderi, lønsystemer,

arbejdsforhold og arbejds-
psykologi 2 80

lait: 44 1.760

Ønsker en skole at gennemføre uddannelsen
som aftenundervisning, skal direktøren for til-
synet godkende undervisningsplanen.
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§ 5 .
Omfanget af undervisningen og eksamensfor-

dringerne for de enkelte fag fastsættes i en af
direktøren for tilsynet udarbejdet pensumfor-
tegnelse, der skal godkendes af handelsministe-
riet.

Ændringer i pensumfortegnelsen og i de for
de enkelte fag fastsatte timetal kræver godken-
delse af handelsministeriet.

§6 .
Som afslutning på uddannelsen afholdes en

afgangsprøve efter nedenstående plan.
Der er i tabellen anvendt følgende symboler:

S for skriftlige prøver.
M for mundtlige prøver.
K for kursusarbejder.
Å for årskarakterer, der indgår på eksamens-

beviset. Der afholdes ikke prøver i disse fag,
og årskarakteren gives af vedkommende læ-
rer alene.

1. Dansk korrespondance S
2. Teknisk engelsk Å
3. Almindelig og teknisk regning S
4. Matematik S + M
5. Faglig tegning K
6. Mekanisk konstruktion K
7. Elektroteknik M
8. Svagstrømselektroteknik S + M
9. Materiallære og teknologi M

10. Laboratoriearbejde og måleteknik K
11. Værkstedsorganisation M
12. Bogholderi, lønsystemer, arbejdsforhold

og arbejdspsykologi Å

Til besvarelse af de skriftlige opgaver tilstås
der eksaminanderne 4 timer.

Der gives 1 karakter for hver af prøverne
samt de anførte årskarakterer, i alt 14 karak-
terer.
Til at bestå kræves en kvotient af mindst 3,00

i gennemsnit af de opnåede karakterer.

Samtlige prøver skal aflægges i samme eksa-
menstermin.

Afgangsbevis for bestået prøve udstedes af
vedkommende skole i en af handelsministeriet
godkendt form.

For prøvens afholdelse gælder de i bekendt-
gørelse nr. 397 af 21. december 1933 om ek-
samensordningen ved de tekniske skoler fast-
satte bestemmelser.

Tidspunktet for prøvens afholdelse fastsættes
af direktøren for tilsynet.

De skriftlige opgaver til prøven udarbejdes
af eksamenskommissionen.

Bedømmelsen foretages af vedkommende læ-
rer og en censor.

I fag, hvor censorer ikke beskikkes af direk-
tøren for tilsynet, udpeges censor af vedkom-
mende skole.

§ o
o.

Ved bedømmelsen af samtlige prøver anven-
des følgende karakterskala:

udmærket godt ...
udmærket godt -f-
meget godt
meget godt —.- ...
godt
godt—
temmelig godt ...
temmelig godt —•
mådelig
mådelig -f-
slet

7 points
6

= 5
= 4
= 3

0
1
3

- ~ 5

9.

Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.

Handelsministeriet, den 7. september 1937.

Kjeld Philip.

K. Stage.
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BILAG 18

BEKENDTGØRELSE OM KURSUS FOR TEKNISKE ASSISTENTER

I medfør af § 4 i lov nr. 231 af 28. juli 1916
om tilsyn med den tekniske undervisning for
håndværkere og industridrivende fastsættes her-
ved følgende:

Q X.

Ved de tekniske skoler kan der efter forud
indhentet tilladelse fra handelsministeriet opret-
tes kursus til uddannelse af tekniske assisten-
ter.

o 2.

Uddannelsens formål er at give eleverne en
såvel teoretisk som praktisk teknisk uddannelse,
som vil kvalificere de pågældende til at virke
som beregnere, tegnere eller driftsassistenter i
virksomheder indenfor industri og håndværk.

Uddannelsen afsluttes med en afgangsprøve.

Q 3 •

Adgang til uddannelsen er betinget af, at den
pågældende inden undervisningens begyndelse:
a) er fyldt 16 år og
b) har bestået en adgangsprøve, for hvilken de

nærmere bestemmelser fastsættes af handels-
ministeriet efter forhandling med undervis-
ningsministeriet. Aspiranter med realeksa-
men med regning og matematik eller en til-
svarende eller højere eksamen kan optages
uden prøve.

Hvor særlige omstændigheder taler derfor,
kan direktøren for tilsynet med den tekniske un-
dervisning for håndværkere og industridrivende
tillade, at der optages elever på kursus, som ikke
opfylder de under b) foreskrevne betingelser.

§ 4.
Uddannelsen omfatter:

a) V2 års teoretisk undervisning (1. fagklasse),
11

b) 1 års praktisk uddannelse,
c) V2 års teoretisk undervisning (2. fagklasse).

Q 5 •

Den i § 4 omhandlede teoretiske undervis-
ning gennemføres som dagskoleundervisning,
og hvert halvår deles i to undervisningsperio-
der, begge af 12 ugers varighed. Ønsker en sko-
le at gennemføre den teoretiske undervisning
som aftenundervisning, skal direktøren for til-
synet godkende undervisningsplanen.

1. fagklasse indledes med en prøveklasse af
4 ugers varighed.

I. 1. fagklasse.

A. 1. fagklasse, 1. periode.
Fag Timetal

1) Egnethedsprøve 176
2) Teknisk regning og matematik 32
3) Teknisk naturlære 48
4) Måleteknik 16
5) Regnskabsvæsen 32
6) Teknisk tegning 152
7) Produktionsteknik 32
8) Maskinskrivning og kontortekniske

hjælpemidler 40

:>.Z8

1. fagklasse, 2. periode.
Fag Timetal

2) Teknisk regning og matematik 48
4) Måleteknik 24
5) Regnskabsvæsen 48
6) Teknisk tegning 132
7) Produktionsteknik 72
8) Maskinskrivning og kontortekniske

hjælpemidler 60
9) Materialisere 72

10) Værktøjs- og maskinlære 72

528
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II. 2. fagklasse.
1. Beregnere.
A. 2. fagklasse, 1. periode.

Fag Timetal
2) Teknisk regning og matematik 24
5) Regnskabsvæsen 36
6) Teknisk tegning 72
7) Produktionsteknik 120
8) Maskinskrivning og kontortekniske

hjælpemidler 48
10) Værktøjs- og maskinlære 48
11) Teknisk mekanik og styrkelære 72
12) Industrielle beregninger 108

528
B. 2. fagklasse, 2. periode.

F.îg Timetal
2) Teknisk regning og matematik 24
5) Regnskabsvæsen 36
6) Teknisk tegning 72
7) Produktionsteknik 120
8) Maskinskrivning og kontortekniske

hjælpemidler 48
11) Teknisk mekanik og styrkelære 72
12) Industrielle beregninger 108
13) Elektroteknik 48

528

2. Tegnere.
A. 2. fagklasse, 1. periode.

Fag Timetal
2) Teknisk regning og matematik 24
5) Regnskabsvæsen 36
6) Teknisk tegning 252
7) Produktionsteknik 60
8) Maskinskrivning og kontortekniske

hjælpemidler 48
10) Værktøjs- og maskinlære 48
11) Teknisk mekanik og styrkelære 60

528
B. 2. fagklasse, 2. periode.

Fag Timetal
2) Teknisk regning og matematik 24
5) Regnskabsvæsen 36
6) Teknisk tegning 252
7) Produktionsteknik 60
8) Maskinskrivning og kontortekniske

hjælpemidler 48
11) Teknisk mekanik og styrkelære 60
13) Elektroteknik 48

528

3. Driftsassistenter.
A. 2. fagklasse, 1. periode.

Fag Timetal
2) Teknisk regning og matematik 24
5) Regnskabsvæsen 36
6) Teknisk tegning 72
7) Produktionsteknik 228
8) Maskinskrivning og kontortekniske

hjælpemidler 48
10) Værktøjs- og maskinlære 48
11) Teknisk mekanik og styrkelære

528

B. 2. fagklasse, 2. periode.
Fag Timetal

2) Teknisk regning og matematik 24
5) Regnskabsvæsen 36
6) Teknisk tegning 72
7) Produktionsteknik 228
8) Maskinskrivning og kontortekniske

hjælpemidler 48
11) Teknisk mekanik og styrkelære 72
13) Elektroteknik 48

528

A. De teoretiske undervisningsfag omfatter:

1) Prøveklassen.
Gennem behandlingen af forskellige opgaver,

hentet fra den tekniske assistents daglige
arbejde, prøves den enkelte elevs anlæg med
hensyn til teknisk indstilling og forståelse. Op-
gaverne behandles dels gennem klassevis drøf-
telse, dels gennem den enkelte elevs arbejde
med udførelse af beregninger, skitser samt ud-
fyldelse af formularer m. m.

2) Teknisk regning og matematik.
Anvendelse af logaritmer til multiplikation,

division, potensopløftning og roduddragning.
Anvendelse af regnestok til samme art af be-
regninger. I trigonometri behandles sinus, cosi-
nus, tangens og cotangens, beregning af tre-
kantens stykker, trigonometriske formler for
summen eller differencen mellem 2 vinkler.
Ved de numeriske beregninger benyttes dels ta-
beller og nomogrammer, dels regnestok. I 2.
halvår medtages elementar analytisk plangeo-
metri, omfattende koordinater, koordinatsyste-
mer, sammenhængen mellem ligninger med 2
variable og kurver i et koordinatsystem. Anven-
delse af almindelige regnemaskiner indøves i så
stort et omfang som muligt.

3) Teknisk naturlære.
Af den mekaniske fysik medtages dele af

kinematikken og dynamikken omhandlende
jævne og jævnt varierende bevægelser, masse
og kraft, målesystemer, arbejde, energi og ef-
fekt. I elektricitetslæren behandles de elektriske
grundbegreber og enheder. Endelig omfatter
faget de kemiske grundbegreber, processerne
metal + syre og base + syre, en kortfattet be-
skrivelse af hyppigt anvendte stoffer, samt en
orientering om molekylernes og atomernes byg-
ning.

§ 6.
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4) Måleteknik.
Undervisningen koncentreres om udførelse af

længdemålinger, således at man i 1. fagklasse,
1. periode gennemgår måleredskaber og i 1. fag-
klasse, 2. periode tolerancelæren.

5) Regnskabsvæsen.
Det almindelige dobbelte bogholderi gennem-

gås, og dets forbindelse med og betydning for
kalkulationer påvises. I 2. fagklasse behandles
driftsøkonomiens grundtræk med gennemgang
af de forskellige omkostningsarter: direkte og
indirekte, faste og bevægelige, degressive og
progressive. I forbindelse hermed gennemgås
lønningsregnskaber og forskellige kalkulations-
metoder.

6) Teknisk tegning.
De i danske og evt. udenlandske standard-

blade angivne tegneregler gennemgås og ind-
øves. Endvidere gennemgås de almindelige teg-
neregler fra afbildningslæren og projektions-
tegning. Brugen af almindelige tegneredskaber,
herunder tegnemaskiner, kurve- og skriftskabe-
loner, Graphos m. m., indøves. Problemerne om
registrering og arkivering af tegninger, styk-
lister etc, omtales.

7) Produktionsteknik.
I 1. fagklasse gennemgås arbejdsstudier, pro-

duktionsplanlægning og -kontrol, samt lager-
organisation. I 2. fagklasse fortsættes med en
mere detailleret behandling af disse emner, og
yderligere medtages værkstedsorganisation og
arbejdspsykologi. Den mundtlige behandling af
de nævnte fagområder er i det væsentlige ens
for alle tre fagretninger, men i driftsassistent-
retningen udføres tillige et antal øvelser og kur-
susarbejder.

8) Maskinskrivning og kontortekniske hjælpe-
midler.

I 1. fagklasse gives et kursus i maskinskriv-
ning efter blindskriftsystemet; desuden indøves
udfyldelse af forskellige formularer, der benyt-
tes i produktionsplanlægningen m. m. I 2. fag-
klasse behandles principperne for formularernes
opbygning. Forskellige mangfoldiggørelsesappa-
rater gennemgås, og i det omfang, forholdene
muliggør det, indøves brugen af sådanne appa-
rater. Moderne hulkortanlæg demonstreres bl. a.
ved besøg hos firmaer, der forhandler eller an-
vender sådanne anlæg.

n*

9) Materialisere.
Der gives en beskrivelse af de materialer, som

anvendes inden for de metal- og træforarbej-
dende industrier, eventuelt også inden for andre
industrier. Endvidere medtages en del af mate-
rialernes styrkelære.

10) Værktøjs- og maskinlære.
Herunder beskrives værktøjer, værktøj smaski-

ner og andre arbejdsmaskiner, der anvendes in-
den for de samme industrier, som er nævnt un-
der materiallæren. I 2. fagklasse medtages tillige
principperne for bestemmelse af arbejdstider
ved udførelsen af forskellige arbejder, dog ikke
ved anvendelse af tidsstudier.

11) Teknisk mekanik og styrkelære.
Der undervises i elementær statik og simple

styrkeberegninger, fortrinsvis af maskindele og
bygningskonstruktioner af ikke for kompliceret
art.
12) Industrielle beregninger.

Eleverne udfører ved praktiske øvelser og
kursusarbejder beregninger vedrørende volumen
og vægt, arbejdstidsberegninger, kalkulationer
etc.
13) Elektroteknik.

Der gives en beskrivelse af de almindelige
elektriske maskiner med deres tilbehør, og den
hertil fornødne del af elektroteknikken gennem-
gås. Endvidere berøres elektronikken med hen-
blik på dens anvendelse til styring af arbejds-
maskiner.

B.
De nærmere bestemmelser om undervisnin-

gens omfang og den ugentlige timefordeling
fastsættes af direktøren for tilsynet.

Den praktiske uddannelse gennemføres i
egnede industri- og håndværksvirksomheder ef-
ter følgende plan:
1. måned:

Tegning, beregning efter tegninger, lager-
organisation, materialer (efter de enkelte
branchers behov).

2.-3. måned:
Opmåling og skitsering, opmærkning, lager-
organisation, værktøj, produktionstekniske
kontorer.

4.-11. måned:
Praktisk arbejde, eksempelvis elementært
håndarbejde (lærlingeværksted). Brug af
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maskiner. Afsluttende arbejder, afprøvning,
kontrol m. v.

12. måned:
Planlægning på driftskontor.

For elever, der søger uddannelse som teknisk
assistent i byggeindustrien, finder den prakti-
ske uddannelse dog sted således:
1. måned:

Tegning, beregning efter tegninger, materia-
le- og materieldepot (efter de enkelte bran-
chers behov).

2.-3. måned:
Assistance til ingeniører og formænd ved ar-
bejdets påbegyndelse efter tegninger, eksem-
pelvis opmåling, udstikning, nivellering,
jordbundsundersøgelser etc. Etablering af
byggeplads.

4.-9. måned:
Elementært praktisk arbejde. Brug af meka-
niske hjælpemidler.

10.-11. måned:
Arbejde i så nær tilknytning som muligt til
installationer og andet afsluttende arbejde
på arbejdspladser. Eventuelt overværelse af
byggemøder.

12. måned:
Medvirken ved nye arbejders planlægning
på ingeniørkontor. Byggepladsens afvikling.

De første måneder af praksisåret er prøvetid.
Elever, der er eller har været beskæftiget i

industri- eller håndværksvirksomheder, kan af
direktøren for tilsynet helt eller delvis fritages
for deltagelse i den praktiske uddannelse.

§ 3 .
Den i § 4 nævnte uddannelse vil efter han-

delsministeriets nærmere bestemmelse kunne
suppleres med specialkursus for tekniske assi-
stenter i de enkelte industrigrene samt med en
uddannelse for arbejdsledere.

§ 9 .
Ved slutningen af 1. fagklasse afholdes en

opflytningsprøve, og ved slutningen af 2. fag-
klasse afholdes en afgangsprøve.

For prøvernes afholdelse gadder de i bekendt-
gørelse nr. 397 af 21. december 1933 om ek-
samensordningen ved de statsunderstøttede tek-
niske skoler fastsatte bestemmelser.

De nærmere bestemmelser om prøvernes til-
rettelæggelse samt tidspunktet for prøvernes af-
holdelse fastsættes af direktøren for tilsynet.

§12-

1) Prøven afholdes efter fagklassens 1. periode.
2) I denne prøve deltager kun tegnere.
3) I denne prøve deltager kun driftsassistenter.
4) I disse prøver deltager kun beregnere.
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Ved slutningen af prøveklassen, som indleder
1. fagklasse, foretager læreren - eller lærerne i
i fællesskab - en vurdering af hver enkelt elev
udtrykt i karakteren »bestået« eller »ikke be-
stået«.

Til de skriftlige opgavers besvarelse tilstås
der eksaminanderne 4 timer, ved prøven i tek-
nisk tegning dog 6 timer.

Der gives i alt 9 karakterer ved opflytnings-
prøven og 8 (for beregnere 9) karakterer ved
afgangsprøven. Hvor der i fagene 6, 7 og 12
foretages flere bedømmelser, udregnes gennem-
snittet af disse og angives som karakteren i fa-
get. Brøker på 0,5 eller derover forhøjes til 1.

§ !3-
Opnår en elev ved slutningen af prøve-

klassen ikke karakteren »bestået«, kan han ikke
fortsætte uddannelsen i 1. fagklasse. Gennem-
går eleven senere prøveklassen enten ved samme
eller ved en anden skole, uden at opnå. karak-
teren »bestået«, kan den pågældende ikke senere
påny søge uddannelse som teknisk assistent.

Til at bestå opflytningsprøven kræves en kvo-
tient af mindst 3,00 i gennemsnit af samtlige
9 karakterer. Opnår en elev ikke dette gen-
nemsnit, kan han dog begynde sin praktiske
uddannelse, men må i uddannelsesperiodens 3.
halvår samtidig med den praktiske uddannelse
gennemgå et repetitionskursus og derefter påny
indstille sig til opflytningsprøven sammen med
det følgende elevhold. Består eleven herefter
opflytningsprøven, kan vedkommende fortsætte
uddannelsen direkte i 2. fagklasse. Består eleven
ikke prøven, kan vedkommende ikke fortsætte
sin uddannelse som teknisk assistent.

Til at bestå afgangsprøven kræves en kvo-
tient af mindst 3,00 i gennemsnit, dels af prø-
vens 8 (for beregnere 9) karakterer, dels af
samtlige karakterer, som påføres afgangsbeviset.
Hvor der i samme fag gives én karakter ved op-
flytningsprøven, og én ved afgangsprøven, føres
kun den sidstnævnte på afgangsbeviset. Består
en elev ikke afgangsprøven den første gang, kan
vedkommende gennemgå et særligt repetitions-
kursus — eller 2. fagklasse endnu en gang — og
derefter påny indstille sig til afgangsprøven i en
senere eksamenstermin. Består eleven heller ikke
denne gang afgangsprøven, kan vedkommende
ikke fortsætte sin uddannelse som teknisk assi-
stent.

Samtlige prøver ved henholdsvis opflytnings-
og afgangsprøven skal aflægges i én eksamens-
termin med undtagelse af prøverne i teknisk
naturlære og i værktøjs- og maskinlære.

§ l 4-
Afgangsbevis for bestået prøve affattes i

overensstemmelse med en af handelsministeriet
godkendt formular. Afgangsbeviset udstedes af
den skole, på hvilken eleven består afgangs-
prøven, og medunderskrives af den virksomhed,
på hvilken eleven har afsluttet sin ét-årige prak-
tiske uddannelse.

§ 15-
Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.

Handelsministeriet, den 11, september 1957.

Kjeld Philip.

K. Stage.
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BILAG 19

BEKENDTGØRELSE OM AFTENKURSUS FOR TEKNISKE ASSISTENTER

I medfør af § 11 i lov nr. 197 af 7. juni 1958
om tekniske skoler, teknika og teknologiske in-
stitutter fastsættes herved følgende:

§ 1 -
Tekniske skoler, der har tilladelse fra han-

delsministeriet til at oprette kursus til uddan-
nelse af tekniske assistenter, kan indtil videre
gennemføre undervisningen som aftenkursus i
overensstemmelse med den i § 4 angivne under-
visningsplan.

§ 2 .
Uddannelsens formål er at give eleverne en

teknisk uddannelse, som vil kvalificere de på-
gældende til at virke som beregnere, tegnere
eller driftsassistenter i virksomheder indenfor
industri og håndværk. Uddannelsen afsluttes
med en afgangsprøve.

§ 3 .
Adgang til uddannelsen er betinget af, at den

pågældende inden undervisningens begyndelse:
a) er fyldt 20 år,
b) har bestået teknisk forberedelseseksamen,

jfr. undervisningsministeriets bekendtgørel-
se nr. 103 af 21. april 1958 og cirkulære nr.
60 af 21. april 1958 om forberedende un-
dervisning til visse tekniske uddannelser.

Aspiranter med realeksamen med regning
og matematik eller en tilsvarende eller høje-
re eksamen kan optages uden prøve.

c) har arbejdet mindst 3 år i værksteder, teg-
nestuer eller laboratorier, i industrielle virk-
somheder eller på byggepladser eller tegne-
stuer indenfor byggevirksomhed, eller har
gennemgået en praktisk uddannelse af
mindst 1 års varighed i egnede industri- og
og håndværksvirksomheder efter følgende
plan:

1. måned:
Tegning, beregning efter tegninger, lager-
organisation, materialer (efter de enkelte
branchers behov).

2.-3. måned:
Opmåling og skitsering, opmærkning, lager-
organisation, værktøj, beskæftigelse på pro-
duktionstekniske kontorer.

4.-11. måned:
Praktisk arbejde, eksempelvis elementært
håndarbejde (lærlingeværksted). Brug af
maskiner. Afsluttende arbejder, afprøvning,
kontrol m. v.

12. måned:
Planlægning på driftskontor.

For elever, der søger uddannelse som tekni-
ske assistenter i byggeindustrien, finder den
praktiske uddannelse dog sted efter følgende
plan:

1. måned:
Tegning, beregning efter tegninger, mate-
riale- og materieldepot: (efter de enkelte
branchers behov).

2.-3. måned:
Assistance til ingeniører og formænd ved
arbejdets påbegyndelse efter tegninger, eks-
empelvis opmåling, udstikning, nivellering,
jordbundsundersøgelser etc. Etablering af
byggeplads.

4.-9. måned:
Elementært praktisk arbejde. Brug af meka-
niske hjælpemidler.

10.-11. måned:
Arbejde i så nær tilknytning som muligt til
installationer og andet afsluttende arbejde på
arbejdspladser. Eventuelt overværelse af byg-
gemøder.
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12. måned:
Medvirken ved nye arbejders planlægning på
ingeniørkontor. Byggepladsens afvikling.

Hvor særlige omstændigheder taler derfor,
kan tilsynet med den tekniske undervisning til-
lade, at der optages elever på kursus, som ikke
opfylder de under a), b) og c) foreskrevne
betingelser.

§ 4-
Uddannelsen omfatter 2 års aftenundervis-

ning, 1. og 2. fagklasse, der hver er delt i to
undervisningsperioder af et halvt års varighed.

1. fagklasse er fælles for alle, der søger ud-
dannelse til teknisk assistent, medens 2. fag-
klasse er delt i specialretninger for henholdsvis
beregnere, tegnere og driftsassistenter.

I. 1. fagklasse.

A. 1. fagklasse, 1. halvår.
Fag Timetal

Teknisk regning og matematik 34
Teknisk naturlære 34
Måleteknik 18
Regnskabsvæsen 34
Teknisk tegning 138
Produktionsteknik 40
Maskinskrivning og kontortekniske

hjælpemidler 42

340
B. 1. fagklasse, 2. halvår.

Fag Timetal
Teknisk regning og matematik 20
Måleteknik 10
Regnskabsvæsen 24
Teknisk tegning 84
Produktionsteknik 70
Maskinskrivning og kontortekniske

hjælpemidler 32
Materiallære 50
Værktøjs- og maskinlære 50

340

II. 2. fagklasse.
1. Beregnere.

A. 2. fagklasse, 1. halvår.
Fag Timetal

Teknisk regning og matematik 18
Regnskabsvæsen 24
Teknisk tegning 40
Produktionsteknik 67
Maskinskrivning og kontortekniske

hjælpemidler 32
Værktøjs- og maskinlære 34
Teknisk mekanik og styrkelære 50
Industrielle beregninger 75

340

B. 2. fagklasse, 2. halvår.
Fag Timetal

Teknisk regning og matematik 18
Regnskabsvæsen 24
Teknisk tegning 40
Produktionsteknik 65
Maskinskrivning og kontortekniske

hjælpemidler 32
Teknisk mekanik og styrkelære 52
Industrielle beregninger 75
Elektroteknik 34

340

2. Tegnere.

A. 2. fagklasse, 1. halvår.
Fag Timetal

Teknisk regning og matematik 18
Regnskabsvæsen 24
Teknisk tegning 160
Produktionsteknik 32
Maskinskrivning og kontortekniske

hjælpemidler 32
Værktøjs- og maskinlære 34
Teknisk mekanik og styrkelære 40

340
B. 2. fagklasse, 2. halvår.

Fag Timetal

Teknisk regning og matematik 18
Regnskabsvæsen 24
Teknisk tegning 160
Produktionsteknik 32
Maskinskrivning og kontortekniske

hjælpemidler 32
Teknisk mekanik og styrkelære 40
Elektroteknik 34

340

3. Driftsassistenter.

A. 2. fagklasse, 1. halvår.
Fag Timetal

Teknisk regning og matematik 18
Regnskabsvæsen 24
Teknisk tegning 40
Produktionsteknik 142
Maskinskrivning og kontortekniske

hjælpemidler 32
Værktøjs- og maskinlære 34
Teknisk mekanik og styrkelære 50

340
B. 2. fagklasse, 2. halvår.

Fag Timetal

Teknisk regning og matematik 18
Regnskabsvæsen 24
Teknisk tegning 40
Produktionsteknik 142
Maskinskrivning og kontortekniske

hjælpemidler 32
Teknisk mekanik og styrkelære 50
Elektroteknik 34

340
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§ 5.
De i § 4 omhandlede undervisningsfag om-

fatter nedennævnte pensum.
De nærmere bestemmelser om undervisnin-

gens omfang og den ugentlige timefordeling
fastsættes af tilsynet med den tekniske under-
visning.

1 ) Teknisk regning og matematik.
Anvendelse af logaritmer til multiplikation,

division, potensopløftning og roduddragning.
Anvendelse af regnestok til samme art af bereg-
ninger. I trigonometri behandles sinus, cosinus,
tangens og cotangens, beregning af trekantens
stykker, trigonometriske formler for summen el-
ler differencen mellem 2 vinkler. Ved de nume-
riske beregninger benyttes dels tabeller og no-
mogrammer, dels regnestok. I 2. halvår medta-
ges elementær analytisk plangeometri, omfat-
tende koordinater, koordinatsystemer, sammen-
hængen mellem ligninger med 2 variable og
kurver i et koordinatsystem. Anvendelse af al-
mindelige regnemaskiner indøves i så stort et
omfang som muligt.

2) Teknisk naturlære.
Af den mekaniske fysik medtages dele af

kinematikken og dynamikken, omhandlende
jævne og jævnt varierende bevægelser, masse og
kraft, målesystemer, arbejde, energi og effekt.
I elektricitetslæren behandles de elektriske
grundbegreber og enheder. Endelig omfatter
faget de kemiske grundbegreber, processerne
metal + syre og base + syre, en kortfattet be-
skrivelse af hyppigt anvendte stoffer, samt en
orientering om molekylernes og atomernes byg-
ning.

3) Måleteknik.
Undervisningen koncentreres om udførelse af

længdemål inger, således at man i 1. fagklasse,
1. halvår gennemgår maleredskaber og i 1. fag-
klasse, 2. halvår tolerancelæren.

4) Regnskabsvæsen.
Det almindelige dobbelte bogholderi gen-

nemgås, og dets forbindelse med og betydning
for kalkulationer påvises. I 2. fagklasse behand-
les driftsøkonomiens grundtræk med gennem-
gang af de forskellige omkostningsarter, direk-
te og indirekte, faste og bevægelige, degressive
og progressive. I forbindelse hermed gennem-
gås lønningsregnskaber og forskellige kalkula-
tionsmetoder.

5) Teknisk tegning.
De i danske og evt. udenlandske standard-

blade angivne tegneregler gennemgås og ind-
øves. Endvidere gennemgås de almindelige teg-
neregler fra afbildningslæren og projektions-
tegning. Brugen af almindelige tegneredskaber,
herunder tegnemaskiner, kurve- og skriftskabe-
loner, Graphos m. m., indøves. Problemerne om
registrering og arkivering af tegninger, stykli-
ster etc. omtales.

6) Produktionsteknik.
I 1. fagklasse gennemgås arbejdsstudier, pro-

duktionsplanlægning og -kontrol samt lageror-
ganisation. I 2. fagklasse fortsættes med en mere
detailleret behandling af disse emner, og yder-
ligere medtages værkstedsorganisation og ar-
bejdspsykologi. Den mundtlige behandling af
de nævnte fagområder er i det væsentlige ens
for alle tre fagretninger, men i driftsassistent-
retningen udføres tillige et antal øvelser og
kursusarbejder.

7) Maskinskrivning og kontortekniske hjælpe-
midler.

I 1. fagklasse gives et kursus i maskinskriv-
ning efter blindskriftssystemet; desuden indøves
udfyldelse af forskellige formularer, der benyt-
tes i produktionsplanlægningen m. m. I 2. fag-
klasse behandles principperne for formularernes
opbygning. Forskellige mangfoldiggørelsesap-
parater gennemgås, og i det omfang, forholdene
muliggør det, indøves brugen af sådanne appa-
rater. Moderne hulkortanla;g demonstreres bl. a.
ved besøg hos firmaer, der forhandler eller an-
vender sådanne anlæg.

8) Materialise.
Der gives en beskrivelse af de materialer, som

anvendes inden for de metal- og træforarbej-
dende industrier, eventuelt også inden for andre
industrier. Endvidere medtages en del af mate-
rialernes styrkelære.

9) Værktøjs- og maskinlære.
Herunder beskrives værktøjer, værktøjsma-

skiner og andre arbejdsmaskiner, der anvendes
inden for de samme industrier, som er nævnt
under materiallæren. I 2. fagklasse medtages til-
lige principperne for bestemmelse af arbejds-
tider ved udførelsen af forskellige arbejder, dog
ikke ved anvendelse af tidsstudier.
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10) Teknisk mekanik og styrkelære.
Der undervises i elementær statik og simple

styrkeberegninger, fortrinsvis af maskindele og
bygningskonstruktioner af ikke for kompliceret
art.

11) Industrielle beregninger.
Eleverne udfører ved praktiske øvelser og

kursusarbejder beregninger vedrørende volumen
og vægt, arbejdstidsberegninger, kalkulationer
etc.
12) Elektroteknik.

Der gives en beskrivelse af de almindelige
elektriske maskiner med deres tilbehør, og den
hertil fornødne del af elektroteknikken gen-
nemgås. Endvidere berøres elektronikken med
henblik på dens anvendelse til styring af ar-
bejdsmaskiner.

§ 6 .
Den i § 4 nævnte uddannelse vil efter han-

delsministeriets nærmere bestemmelse kunne
suppleres med specialkursus for tekniske assi-
stenter i de enkelte industrigrene samt med en
uddannelse for arbejdsledere.

Ved slutningen af 1. fagklasse afholdes en
opflytningsprøve, og ved slutningen af 2. fag-
klasse afholdes en afgangsprøve.

For prøvernes afholdelse gælder de i be-
kendtgørelse nr. 397 af 21. december 1933 om
eksamensordningen ved de statsunderstøttede
tekniske skoler fastsatte bestemmelser.

De nærmere bestemmelser om prøvernes til-
rettelæggelse samt tidspunktet for prøvernes af-
holdelse fastsættes af tilsynet med den tekniske
undervisning.

De skriftlige opgaver til opflytningsprøven
udarbejdes af skolen. De skriftlige opgaver til
afgangsprøven udarbejdes af eksamenskommis-

Årskarakterer, som indgår i opflytnings- eller
afgangsprøven, såvel som karakterer for kursus-
arbejder gives af vedkommende lærer alene.

Bedømmelsen af skriftlige og mundtlige prø-
ver foretages af vedkommende lærer og en cen-
sor. Til afgangsprøven kan tilsynet med den
tekniske undervisning beskikke censorer.

§ 9-
Ved bedømmelsen af samtlige prøver anven-

des følgende karakterskala:

1) Prøven afholdes efter fagklassens 1. halvår.
2) I denne prøve deltager kun tegnere.
3) I denne prøve deltager kun driftsassistenter.
4) I disse prøver deltager kun beregnere.

Til de skriftlige opgavers besvarelse tilstås
der eksaminanderne 4 timer, ved prøven i tek-
nisk tegning dog 6 timer.

Der gives ialt 9 karakterer ved opflytnings-
prøven og 8 (for beregnere 9) karakterer ved
afgangsprøven. Hvor der i fagene 5, 6 og 11
foretages flere bedømmelser, udregnes gennem-
snittet af disse og angives som karakteren i fa-
get. Brøker på 0,5 eller derover forhøjes til 1.

§11-
Til at bestå opflytningsprøven kræves en kvo-

tient af mindst 3,00 i gennemsnit af samtlige 9
karakterer. Består eleven ikke prøven, kan ved-
kommende ikke fortsætte sin uddannelse som
teknisk assistent.
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Til at bestå afgangsprøven kræves en kvotient
af mindst 3,00 i gennemsnit, dels af prøvens 8
(for beregnere 9) karakterer, dels af samtlige
karakterer, som påføres afgangsbeviset. Hvor
der i samme fag gives én karakter ved opflyt-
ningsprøven og én ved afgangsprøven, føres
kun den sidstnævnte på afgangsbeviset. Med-
mindre særlig tilladelse gives af tilsynet, er der
ikke adgang til at indstille sig mere end 2
gange til de her nævnte prøver.

Samtlige prøver ved henholdsvis opflytnings-
og afgangsprøven skal aflægges i én eksamens-
termin med undtagelse af prøverne i teknisk
naturlære og i værktøjs- og maskinisere.

§ 12-
Afgangsbevis for bestået prøve, der affattes i

overensstemmelse med en af handelsministeriet
godkendt formular, udstedes af den skole, på
hvilken eleven består afgangsprøven.

§13.
Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.

Handelsministeriet, den 15. december 1958.

Kjeld Philip.

Kaj Stage.
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BILAG 20

BEKENDTGØRELSE OM UDDANNELSE AF LABORATORIEMEDHJÆLPERE
OG LABORATORIETEKNIKERE

I medfør af § 11 i lov nr. 197 af 7. juni
1958 om tekniske skoler, teknika og teknologi-
ske institutter fastsættes herved følgende:

Q JL.

Ved de teknologiske institutter i København
og Århus oprettes der kursus til uddannelse af
laboratoriemedhjælpere og laboratorieteknikere.

Institutterne kan efter godkendelse af tilsynet
med den tekniske undervisning oprette sådanne
kursus i andre byer.

Uddannelsens formål er at meddele eleverne
en teoretisk og praktisk laboratoriemæssig ud-
dannelse, som vil kvalificere de pågældende til
at virke som biologi- eller kemilaboranter inden
for industri og forskning.

Q 3 «

Uddannelsen til laboratoriemedhjælper om-
fatter:

840 timers teoretisk undervisning, der ved
dagkursus gennemføres på 24 uger (grundkur-
sus), jfr. § 5.

Uddannelsen til laboratorietekniker omfatter
yderligere:

1 års godkendt praktisk uddannelse, jfr. § 9,
og 735 timers teoretisk undervisning, der ved
dagkursus gennemføres på 21 uger (fortsættel-
seskursus), jfr. § 6.

Såfremt det skønnes påkrævet, kan undervis-
ningen på de pågældende kursus finde sted som
aftenundervisning med samme timetal som dag-
undervisningen.

Grundkursus afsluttes med en prøve for labo-
ratoriemedhjælpere, der tillige giver adgang til
fortsat uddannelse som laboratorietekniker. Fort-
sættelseskursus afsluttes med en afgangsprøve
for laboratorieteknikere.

§ 4-
Adgangen til uddannelsen er betinget af, at

den pågældende inden uddannelsens påbegyn-
delse

a) er fyldt 16 år og

b) har bestået teknisk forberedelseseksamen,
jfr. undervisningsministeriets bekendtgørelse
nr. 103 af 21. april 1958 og cirkulære nr. 60
af 21. april 1958 om forberedende undervis-
ning til visse tekniske uddannelser. Aspiran-
terne må endvidere bestå en tillægsprøve i
det sprog (engelsk eller tysk), hvori der ik-
ke er aflagt prøve under den tekniske for-
beredelseseksamen.

Aspiranter med realeksamen med regning og
matematik eller en tilsvarende eller højere eksa-
men optages uden fornævnte prøver.

Aspiranter, der har bestået matematisk-natur-
videnskabelig studentereksamen eller egnetheds-
prøve efter et kursus for laboranter ved et af de
teknologiske institutter af mindst samme om-
fang som det nedenfor i § 5 omhandlede grund-
kursus A, kan optages direkte på det samme-
steds omhandlede grundkursus B eller C.

Hvor særlige omstændigheder taler derfor,
kan tilsynet med den tekniske undervisning ef-
ter indhentet udtalelse fra det i § 8 omhandlede
uddannelsesnævn tillade, at der optages aspi-
ranter, som ikke opfylder de almindelige ad-
gangsbetingelser.

Undervisningen på grundkursus omfatter et
12-ugers kursus for såvel biologi- som kemi-
laboranter (grundkursus A) og et kursus lige-
ledes af 12 ugers varighed for biologilaboranter
(grundkursus B) eller for kemilaboranter
(grundkursus C).
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Undervisningsplan for grundkursus.

Grundkursus A
(fælleskursus for biologi- og kemilaboranter)

Fag Timetal

1. Kemi 60
2. Fysik 12
3. Matematik og regning 60
4. Laboratorieteknik og apparatlære 48
5. Laboratorieovelser 240

420

Grundkursus B (biologilaboranter )
Fag Timetal

1. Fysik 18
2. Laboratorieteknik og apparatlære 36
3. Rapportskrivning, teknisk skrift 6
4. Arbejderbeskyttelse 6
5. Teknisk sprog m. v 12
6. Glasarbejde, mekanik m. v 20
7. Laborator i ebesøg og diverse 16
8. Mikrobiologi 60
9. Biokemi 42

10. Mikrobiologiske og biokemiske øvelser... 204

420

Grundkursus C (kemilaboranter)
Fag Timetal

1. Kemi 18
2. Fysik 18
3. Matematik og regning 36
4. Laboratorieteknik og apparatlære 36
5. Laboratorieøvelser 204
6. Organisk kemi 48
7. Rapportskrivning, teknisk skrift 6
8. Arbejderbeskyttelse 6
9. Teknisk sprog m. v 12

10. Glasarbejde, mekanik m. v. 20
11. Laboratoriebesøg og diverse 16

420

Efter afslutningen af grundkursus A foreta-
ger den pågældende undervisningsvirksomhed
på basis af det daglige arbejde og en skriftlig og
mundtlig eksamination en bedømmelse af, om
eleverne er egnede for den videre undervisning.

Det samlede grundkursus afsluttes med en
prøve for laboratoriemedhjælpere. Prøven af-
holdes i overensstemmelse med reglerne i §§
10 ff.

§ 6 .
Elever, der har bestået den i § 5 omhandlede

prøve for laboratoriemedhjælpere og gennem-
gået en i henhold til § 9 godkendt praktisk ud-
dannelse, har adgang til at videreføre uddannel-
sen på fortsættelseskursus.

Hvor særlige forhold taler derfor, kan tilsy-
net med den tekniske undervisning efter ind-
hentet udtalelse fra det i 8 8 omhandlede ud-

dannelsesnævn tillade, at der optages elever på
fortsættelseskursus, der ikke opfylder de foran
nævnte betingelser.

Undervisningen på fortsættelseskursus er for
såvel biologi- som for kemilaboranter opdelt i
2 undervisningsperioder på henholdsvis 14 og
7 uger.

For at åbne mulighed for yderligere speciali-
sering af undervisningen kan tilsynet med den
tekniske undervisning, hvor særlige forhold
taler derfor, og efter indhentet udtalelse fra det
i § 8 omhandlede uddannelsesnævn, tillade, at
undervisningen i den sidste 7-ugers periode gen-
nemføres ved særlige institutioner og virksom-
heder på grundlag af en af tilsynet godkendt
undervisningsplan.

Undervisningsplan for fortsættelseskursus.

1. Fortsættelseskursus B (biologilaboranter)

1. periode
Fag Timetal

1. Kemi 14
2. Matematik og regning 28
3. Fysik 28
4. Biokemi 14
5. Anatomi, fysiologi og teknisk biokemi ... 28
6. Mikrobiologi 28
7. Laboratorieteknik 56
8. Teknisk sprog og biblioteksbenyttelse 28
9- Arbejderbeskyttelse og industriforhold ... 28

10. Biologiske øvelser 224
11. Diverse 14

ca. 490

2. periode
Fag Timetal

2. Matematik og regning
4. Biokemi
5. Anatomi, fysiologi og teknisk biokemi... 21
6. Mikrobiologi 21
7. Laboratorieteknik 28

10. Biologiske øvelser 140
11. Diverse 21

ca. 245

2. Fortsættelseskursus C (kemilaboranter)

1. periode
Fag Timetal

1. Almen og uorganisk kemi 14
2. Organisk kemi 42
3. Matematik og regning 28
4. Fysik 42
5. Laboratorieteknik 56
6. Teknisk sprog og biblioteksbenyttelse ... 28
7. Arbejderbeskyttelse og industriforhold ... 28
8. Kemiske, fysiske og fysisk-kemiske øvelser 224
9. Diverse 28

ca. 490
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2. periode
Fag Timetal

1. Almen og uorganisk kemi
2. Organisk kemi 28
3. Matematik og regning 7
4. Fysik 14
5. Laboratorieteknik 28
8. Kemiske, fysiske og fysisk-kemiske øvelser 140
9. Diverse 21

ca. 245

Fortsættelseskursus afsluttes med en afgangs-
prøve for laboratorieteknikere, der afholdes i
overensstemmelse med reglerne i §§ 10 ff.

De i §§ 5 og 6 omhandlede undervisningsfag
omfatter nedennævnte pensum.

De nærmere bestemmelser om undervisnin-
gens omfang og tilrettelæggelse fastsættes af til-
synet med den tekniske undervisning.

I. GRUNDKURSUS.

Grundkursus A
(fælleskursus for biologi- og kemilaboranter).

1. Kemi:
Elementær kemi (navnlig metalloiderne) med

særligt henblik på indarbejdelse af reaktions-
ligninger og støkiometri.

2. Fysik:
Gennemgang af fysiske måleenheder (læng-

de, areal, rumfang, vægtfylde, varme, strøm-
styrke, spænding, modstand).

3. Matematik og regning:
Logaritmer, regnestok, forholdsregning, lig-

ninger af første grad. Diagrammer. Lettere stø-
kiometriske beregninger, navnlig af titrer- og
vejeanalyser.

4. Laboratorieteknik og apparatlære:
Almene forskrifter for laboratoriearbejde på

et analytisk laboratorium. De almindeligste
redskaber og apparater samt disses brug og
vedligeholdelse. Endvidere omgang med sterile
utensilier, forskellige dyrkningsmetoder samt
kendskab til mikroskopi.

5. Laboratorieøvelser:
Brug af pipetter, buretter, analysevægt. Ele-

mentært glasarbejde, rengøringsarbejder. Ti-
treranalyser, f. eks. bestemmelse af natriumhy-
droxid, saltsyre, svovlsyre. Indstilling af volu-

metriske reagenser, f. eks. af saltsyre og natri-
umhydroxid; fysiske og fysisk-kemiske bestem-
melser, f. eks. ekstraktion, vægtfylde og pH-
bestemmelser. Elementære mikrobiologiske øvel-

ser.

Grundkursus B (biologilaboranter).

1. Fysik:

Varmelære (termometre, kaloriemetre), elek-
tricitetslære (stærkstrøm, svagstrøm, akkumu-
latorer), optik (f. eks. mikroskop, lup, polari-
meter, spektrof otometer).

2. Laboratorieteknik og apparatlære:
Gennemgang af moderne og klassisk teknik

og apparatur, navnlig for mikrobiologiske og
biokemiske laboratorier. Papirchromatografi.

3. Rapportskrivning m. v.:
Der gennemgås principperne for opbygning

af rapporter over laboratoriearbejder. Under-
visningen danner grundlaget for de rapporter,
der daglig udarbejdes over de udførte øvelser.

4. Arbejderbeskyttelse:
Der gennemgås brandværn, forebyggelse af

ulykker, erhvervssygdomme og almindelige sik-
kerhedsregler for arbejdet på laboratorier.

5. Teknisk sprog m. v.:
Naturvidenskabelige og laboratoriemæssige

gloser gennemgås med det formål at bibringe
eleven forståelsen af en række fagudtryk, kemi-
kaliebetegnelser o. lign.

6. Glasarbejde, mekanik m. v.:
Der indøves enkelte arbejder såsom afskæ-

ring og bøjning af glasrør, trækning af kapillar,
fremstilling af T-rør, udglatning af skårede
kanter. Endvidere indøves lodning, arbejde med
skruestik og boremaskine samt elektriske led-
ningsforbindelser.

S. Mikrobiologi:
Almindelig mikrobiologi, cellers formering,

stofskifte, ydre faktorers indflydelse på vækst,
gennemgang af vigtige skimmelsvampe, gær-
arter og bakterier.

9. Biokemi:
Ernæring (proteiner, fedtstoffer, kulhydrater

og vitaminer), hormoner, enzymer. Sammensæt-
ning af animalske væv og plantevæv.
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10. Mikrobiologiske og biokemiske øvelser:
Generel mikrobiologi, teknisk mikrobiologi

og medicinalindustriens mikrobiologi. Herun-
der søges følgende discipliner gennemgået:
Rengøring og fremstilling af sterile utensilier,
fremstilling og sterilisering af næringssubstra-
ter, bakteriologiske manipulationer (ompodning
in. v.), rengøring i sterile lokaler, mikroskopi
og mikroskopisk tegning, farvning af bakterio-
logiske og mikroskopiske præparater, mikrobio-
logisk vitaminbestemmelse, bestemmelse af an-
tibiotikas og desinficerende midlers virkning,
spildevandsanalyser, en hormonanalyse, en en-
zymisolering, arbejde med vævshomogenisator.

Grundkursus C (kemilaboranter).

1. Kemi:
Metallernes kemi.

2. Fysik:
Varmelære (termometre, kaloriemetre, elek-

tricitetslære (stærkstrøm, svagstrøm, akkumula-
torer), optik (f. eks. mikroskop, lup, polarime-
ter, spektrofotometer).

3- Matematik og regning:
Diagrammer og koordinatsystemer, brug af

nomogrammer, kemiske og fysiske beregninger.

4. Laboratorieteknik og apparatlære:
Omtale af moderne og klassisk teknik og ap-

paratur, navnlig for det analytiske laboratorium.
Papirchromatografi.

.5. Laboratorieøvelser:
Der gennemgås et mindre pensum klassisk

analyse og præparation. Endvidere indøves bru-
gen af nogle af de i faget »laboratorieteknik
og apparatlære« gennemgåede moderne labo-
ratorieapparater. Justerings- og kontrolarbejder.

6. Organisk kemi:
Elementær organisk kemi med særligt henblik

på indarbejdelse af systematik. Materialisere.

7. Rapportskrivning m. v.:
Der gennemgås principperne for opbygning

af rapporter over laboratoriearbejder. Undervis-
ningen danner grundlaget for de rapporter, der
daglig udarbejdes over de udførte øvelser.

8. Arbejderbeskyttelse:
Der gennemgås brandværn, forebyggelse af

ulykker, erhvervssygdomme og almindelige sik-
kerhedsregler for arbejdet på laboratorier.

9. Teknisk sprog m. v.:
Naturvidenskabelige og laboratoriemæssige

gloser gennemgås med del: formål at bringe ele-
ven i stand til at forstå er, række fagudtryk, ke-
mikaliebetegnelser o. lign.

10. Glasarbejde, mekanik m. m.:
Der indøves enkelte arbejder såsom afskæring

og bøjning af glasrør, trækning af kapillar,
fremstilling af T-rør, udglatning af skårede kan-
ter. Endvidere indøves lodning, arbejde med
skruestik og boremaskine samt elektriske led-
ningsforbindelser.

II. FORTSÆTTELSESKURSUS.

1. Fortsættelseskursus B (biologilaboranter).

1. Kemi:
Det på grundkursus gennemgåede pensum

repeteres og suppleres med stof, der er nød-
vendigt af hensyn til forståelsen af øvelserne.

2. Matematik og regning;
Potensregning, logaritmer, regnestok, addi-

tions- og multiplikationsmaskiner, elementær
statistik, grafisk afbildning, anvendelse af loga-
ritmepapir og sandsynlighedspapir, støkiometri-
ske beregninger samt det matematiske grundlag
for de ved øvelserne anvendte beregninger.

3. Fysik:
Gennemgang af lyslære og optiske apparater,

f. eks. mikroskopet med udstyr for fasekontrast-
og fluorescensmikroskopi, mikrofotografi, pola-
rimeteret, refraktometeret. kolorimetri, spektro-
fotometri, røntgenstråler, reproduktion af teg-
ninger m. v.

Moderne analysevægte og tekniske vægte.
Elektricitetslære, herunder elektrisk temperatur-
måling, ledningsevnemål] ng, måleinstrumenter
for strøm og spænding, fotoceller. Princippet
for forstærkning. Radioaktivitet og strålings-
kontrol.

4. Biokemi:
Ernæring, enzymer, hormoner, vitaminer. De

vigtigste levnedsmidlers biokemi og deres be-
tydning for ernæringen.
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5. Anatomi, fysiologi og teknisk biokemi:
Forsøgsdyrenes anatomi og zoologi. Husdy-

renes anatomi. De vigtigste animalske levneds-
midler (slagteriprodukter, mælk, æg). Elemen-
tær histologi. Elementær fysiologi, bl. a. omfat-
tende vævslære, nervesystem, kredsløbssystem og
fordøj elsessystem.

Gennemgang af udvalgte afsnit af den tek-
niske biokemi med særligt henblik på de for-
hold, der har interesse indenfor slagterier, sprit-
fabrikker, bryggerier, mineralvandsfabrikker,
frugtvinsindustrien, sukkerfabrikker, konserves-
fabrikker, margarinefabrikker, mejerier, kon-
fekturefabrikker og anden biokemisk industri.

6. Mikrobiologi:
Almen mikrobiologi med omtale af patogene

organismer og af industrielt udnyttede mikro-
organismer. Mikroorganismernes isolation og
identifikation. Kvantitativ mikrobiologi, herun-
der tilberedning af prøver til kimtælling og
fortynding. Kimtælling ved mikroskopi, dyrk-
ning og m.p.n.-metoder. Bestemmelse af vækst-
mængde ved optiske metoder (turbidimetri).
Udvikling af renkulturer.

Standardisering af præparater, f. eks. af ami-
nosyrer og vitaminer. Princippet for fremstilling
af bakterie-enzymer. Antibakterielle midler og
deres virkemåde, herunder lægemidler, desin-
fektion, sterilisering og konservering.

7. Laboratorieteknik:
Pipettering med gummibold. Påfyldningsme-

toder for substrater. Dispenseringsanordninger
(f. eks. Carlsbergpipetten). Steriliseringsmeto-
der, herunder autoklavtyper, tørsterilisation og
sterilamper. Frysetørring, køleskabe, fryse- og
køleteknik. Fremstilling af substrater, herunder
sammensatte substrater. Bestemmelse af antibak-
teriel virkning. Bedømmelse af vækst i fortyn-
dingsrækker. Dialyse. Elektroforese. Papirchro-
matografi. Centrifugering. Farvning af histolo-
giske snit. Tælling under mikroskop (blodvær-
dier).

Forsøgsdyrs pasning, fodring, renholdelse.
Principper for langvarige dyreforsøg (vitamin-
bestemmelse, hormonundersøgelser, stofskifte,
kronisk toxicitet), akut toxicitet. Indgivning af
stoffer ad forskellige veje. Narkotisering og
forberedelse af forsøgsdyr. Slagtning af dyr, ud-
tagning af organer. Fiksering af organer. Lov-
bestemmelser.

8. Teknisk sprog og biblioteksbenyttelse:
Der gennemgås analyseforskrifter m. v. på

engelsk og tysk, således at eleverne sættes i
stand til på basis af de ved realeksamen er-
hvervede sprogkundskaber, suppleret med det
under grundkursus og praksisperioden erhver-
vede kendskab til tekniske fremmedsproglige
udtryk, at udføre arbejde efter udenlandske ar-
bejdsforskrifter, når disse er affattet i ukompli-
ceret teknisk sprog. Herunder orienteres elever-
ne om anvendelse af almindeligt forekommende
håndbøger og tabelværker.

9- Arbejderbeskyttelse og industriforhold:
Gennemgang af arbejderbeskyttelsen på det

kemiske og biologiske laboratorium med speciel
henvisning til risici ved de af øvelsesprogram-
met omfattede arbejder. Brandfare og brand-
slukning. Herunder gennemgås beskyttelsesklæ-
der, masker m. v. samt infektionsveje og fare-
momenter. Endvidere faren ved røntgenarbej-
der og isotopmålinger. Endelig gennemgås ar-
bejdsinstruktion og gruppearbejde, og der gives
en kort orientering om virksomheders interne
organisation.

10. Biologiske øvelser:
Programmet omfatter biokemiske og biologi-

ske øvelser suppleret med fysisk-kemiske og fy-
siske arbejder. Der lægges vægt på dels at ind-
arbejde almindeligt anvendt laboratorieteknik
og dels at demonstrere og indøve brugen af mo-
derne apparatur. Øvelsesprogrammet sammen-
sættes af arbejder udtaget blandt nedennævnte
emner, der eventuelt kan suppleres.

Fremstilling og sterilisering af substrater.
Brug af specialpipetter og dispenseringsanord-
ninger. Steriliseringsmetoder, autoklavering,
tørsterilisation og sterilfiltre.

Bestemmelse af resistens, bestemmelse af anti-
biotika, standardisering af præparater, fryse-
tørring, brug af køleskabe, fremstilling af en-
zympræparater.

Gennemgang af papirchromatografi, dialyse,
elektroforese, kolorimetri, spektrofotometri, po-
larimetri. Stofskiftebestemmelse. Fremstilling
og farvning af histologiske snit. Tælling under
mikroskop.

Arbejde med forsøgsdyr, pasning, fodring,
narkotisering, slagtning, udtagning af organer.
Indgivning af stoffer ad forskellige veje. Stan-
dardisering af præparater, f. eks. hormonunder-
søgelse. Toxicitetsbestemmelse.
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For biologilaboranter med gæringsbiologi som
speciale erstattes foranstående afsnit om arbej-
de med forsøgsdyr med øvelser inden for ud-
valgte afsnit af den tekniske biokemi, således
at navnlig forskriftsmæssige og empiriske ana-
lyser indenfor de biokemiske industrier indøves.

2. Fortsættelseskursus C (kemilaboranter).

1. Ahnen og uorganisk kemi:
Det på grundkursus gennemgåede pensum

repeteres og suppleres med stof, der er nødven-
digt af hensyn til underbygning af øvelsespro-
grammet.

2. organisk kemi:
Der foretages en gennemgang af alifatiske og

cykliske forbindelser med beskrivelse af funk-
tionelle grupper som alkohol-, keton-, aldehyd-,
amino- og syregrupper og med omtale af karak-
teristiske stofgrupper som sakkarider og pro-
teinstoffer.

3- Matematik og regning:
Grundlaget for støkiometriske beregninger

repeteres og suppleres med de beregninger, der
nødvendiggøres af øvelsespensummet. Desuden
gennemgås brug af hjælpemidler som logarit-
metabeller, additions- og multiplikationsregne-
maskiner. Grundlaget for grafisk afbildning
gennemgås. Brug af logaritmisk papir. Elemen-
tær statistik med brug af sandsynlighedspapir.

4. Fysik:

Herunder søges følgende discipliner gennem-
gået:

Lyslære og optiske apparater, f. eks. apparater
for ultraviolet, infrarød og synlig spektrofoto-
metri. Mikroskopet, mikrofotografering. Fase-
kontrast- og fluorescensmikroskopi. Polarimetri.
Refraktometri. Lysmåling. Kolorimetri.

Elektricitetslære og elektronik. Elektriske
måleenheder. Elektriske kredsløb. Serie- og pa-
rallelforbundne modstande. Ledere og isolato-
rer. Jævnstrøm. Vekselstrøm. Tørelementer. Ak-
kumulatorer. Elektrolyse. Induktion og magne-
tisme. Kondensatorer. Små motorer. Sikringer.
Måleinstrumenter og deres brug og pleje.
Transformere. Ensrettere. Spændingsudglattere.
Radiorør. Transistorer. Fotoceller. Fotomodstan-
de. Forstærkere. Isotopmåleapparater.

Varmelære, navnlig som grundlag for øvelser
over brændselsmidlers undersøgelse, tempera-
turmåling og bestemmelse af varmeledningstal.

Mekanisk fysik. Vægtstangsprincip, trækstyr-
kebestemmelse, hårdhedsbestemmelse.

5. Laboratorieteknik:
Der gennemgås laboratorieteknik, herunder

det fysisk-kemiske grundlag i det omfang, det
er nødvendigt for forståelse af analyseteknik
og præparation samt moderne laboratorieap-
paraters indretning og virkemåde. Endvidere
benyttes disse timer til gennemgang af øvelses-
programmets baggrund. Herunder omtales ud-
førelsen af:

Mikroanalyser.
Titreringer under anvendelse af elektrisk

hjælpeapparatur, f. eks. potentiometrisk ti-
trering, amperometrisk titrering, dead-stop
titrering.

Titrering i ikke-vandige medier.
Chromatografi, f. eks. søjlechromatografi, pa-

pirchromatografi og gasfasechromatografi.
Organisk identifikation.
Spektrofotometri.
Eksempler på hyppigt anvendte industrielle

analysemetoder, f. eks. vandanalyser, ana-
lyser af olie og fedtstoffer, brændselsun-
dersøgelser.

Enhedsoperationer inden for præparation og
syntese, f. eks. filtrering, omkrystallisation,
destillation, inddampning, arbejde med va-
cuumpumpe, ekstraktion, fremstilling af
rene og tørre opløsningsmidler.

6. Teknisk sprog og biblioteksbenyttelse:
Der gennemgås analyseforskrifter m. v. på

engelsk og tysk, således at eleverne sættes i
stand til på basis af de ved realeksamen erhver-
vede sprogkundskaber, suppleret med det under
grundkursus og praksisperiode erhvervede kend-
skab til tekniske fremmedsproglige udtryk at
udføre arbejde efter udenlandske arbejdsfor-
skrifter, når disse er affattet i ukompliceret tek-
nisk sprog. Herunder orienteres eleverne i an-
vendelse af almindeligt forekommende hånd-
bøger.

7. Arbejderbeskyttelse og industriforhold:
Gennemgang af arbejderbeskyttelsen på det

kemiske laboratorium med speciel henvisning til
risici ved de i øvelsesprogrammet optagne ar-
bejder. Endvidere foretages der en gennemgang
af arbejdsinstruktion og gruppearbejde, og der
gives en kort orientering om intern organisation.
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S. Kemiske, fysiske og fysisk-kemiske øvelser:
Der lægges vægt på dels, at indarbejde almin-

deligt anvendte analysemetoder og dels at de-
monstrere og indøve brugen af moderne appa-
ratur. Øvelsesprogrammet sammensættes af ar-
bejder udtaget blandt de i nedennævnte hoved-
grupper anførte emner, der eventuelt kan sup-
pleres.

1. Kvalitativ, uorganisk analyse. Der gives
eksempler på påvisning af almindeligt fore-
kommende grundstoffer, og der foretages på-
visning af grupper af to eller tre stoffer i fore-
liggende prøver.

2. Kvantitativ, uorganisk analyse. Som sup-
plement til de analyseopgaver, der er gennem-
gået ved grundkursus A + C, gives der ved
undervisningen yderligere et antal karakteristi-
ske kvantitative analyser til demonstration af de
ved kvantitativ analyse anvendte principper,
herunder kolorimetri og spektrofotometri samt
titreringer, hvortil der anvendes specialappara-
tur, såsom potentiometriske titreringer, ampero-
metriske titreringer, dead-stop-titreringer, po-
larografi m. v.

3. Elementær organisk stofidentifikation
med eksempler på påvisning af almindeligt fo-
rekommende organiske stoffer og stofgrupper
samt chromatografi, f. eks. søjlechromatografi,
papirchromatografi og gasfasechromatografi.

4. Bestemmelse af fysiske konstanter, f. eks.
vægtfyldebestemmelse, smeltepunktsbestemmel-
se efter kapillarmetode og kugle- og ringmeto-
de, bestemmelse af størkningspunkt, kogepunkt,
flammepunkt, destillationskendingstal, bryd-
ningsforhold. Polarimetri. Viskositetsbestemmel-
se med makroviskosimetre og med kapillarvisko-
simeter, endvidere længdemålinger, styrkemå-
linger og bestemmelse af hastigheder i strøm-
mende luft og vand.

5. Temperaturmålinger til demonstration af
de almindeligste principper for benyttelse af
termometre, termoelementer, modstandstermo-
metre og strålingspyrometre. Termometerkor-
rektion.

6. Elektriske målinger, herunder måling af
strømstyrke, spænding og modstand ved jævn-
strøm og vekselstrøm. Det almindelige princip
for målinger i broopstillinger, herunder anven-
delse af galvanomètre, instrumenter med magisk
øje o. s. v.

7. Mikroskopi og mikrofotografi.

12

8. Industrielle analysemetoder, idet hoved-
vægten lægges på analysemetoder, der er fælles
for adskillige industrilaboratorier, f. eks. vand-
analyser, undersøgelser af brændselsmidler (her-
under gasanalyser), undersøgelser af olier og
fedtstoffer gennem bestemmelse af syretal, for-
sæbningstal, uforsæbeligt, jodtal, inddamp-
ningsrest, aske, pH-bestemmelse.

9. Arbejde efter opskrift med det formål at
fremstille forskellige produkter, der indøves
laboratoriearbejder som filtrering, omkrystalli-
sation, destillation, inddampning, ekstraktion og
adskillelse. Endvidere gennemgås arbejde med
vacuumpumper, og der udføres lettere syntese-
arbejder, ligesom eleverne indøver udførelse af
præparationer efter ændrede mængdeforhold i
forhold til recept. Apparatsammensætning ind-

øves.
10. I det omfang, tid og apparatur tillader

det, udføres enhedsoperationer ved arbejde i
teknisk eller halvteknisk målestok.

Handelsministeren nedsætter efter forhand-
ling med de interesserede parter et uddannelses-
nævn.

Nævnet vælger blandt medlemmerne en for-
mand og en næstformand og fastsætter sin for-
retningsorden.

Nævnet fastsætter de nærmere bestemmelser
for den i § 3 nævnte praktiske uddannelse og
fører tilsyn med, at denne finder sted i overens-
stemmelse hermed. Endvidere fastsætter nævnet
regler for de nedenfor i § 9 omhandlede under-
visningsudvalgs godkendelse af den af eleverne
gennemgåede praktiske uddannelse.

Nævnet er rådgivende for handelsministeriet
og tilsynet med den tekniske undervisning i alle
spørgsmål, der vedrører de af nærværende be-
kendtgørelse omfattede uddannelser.

§ 9 .
Ved hver af laborantskolerne nedsættes der

af bestyrelsen for den pågældende skole et un-
dervisningsudvalg, bestående af mindst 2 er-
hvervsrepræsentanter for hver af de i nærværen-
de bekendtgørelse omhandlede uddannelsesret-
ninger.

Udvalget er rådgivende for vedkommende
skole i alle spørgsmål, der vedrører undervisnin-
gen samt skolens økonomi, herunder fastlæg-
gelse af budget, anskaffelse af udstyr og an-
sættelse af lærere m. v.
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Udvalget træffer bestemmelse om godken-
delse af den gennemgåede praktiske uddannelse
efter de af uddannelsesnævnet i henhold til be-
stemmelserne i § 8 fastsatte retningslinier og
kan i de enkelte tilfælde bestemme, at elever,
der allerede inden uddannelsens påbegyndelse
har gennemgået 2 års praktisk uddannelse, helt
eller delvis skal kunne fritages for at gennemgå
den i § 3 omhandlede praktiske uddannelse.

§ 10.
For afholdelsen af de foran i §§ 5 og 6

nævnte prøver for laboratoriemedhjælpere og
laboratorieteknikere gælder de i bekendtgørelse
nr. 397 af 21. december 1933 om eksamens-
ordningen ved de statsunderstøttede tekniske
skoler fastsatte bestemmelser.

De nærmere bestemmelser om prøvernes til-
rettelæggelse samt tidspunktet for prøvernes
afholdelse fastsættes af tilsynet med den tekni-
ske undervisning.

De skriftlige opgaver til prøverne udarbejdes
i overensstemmelse med eksamenskommissio-
nens nærmere bestemmelse.

Til de skriftlige opgavers besvarelse gives der
4 timer.

§11-
Der foretages 2 arter af bedømmelser: års-

karakterer og eksamenskarakterer.
Årskarakterer gives af vedkommende lærer

alene.
Bedømmelsen af de skriftlige og mundtlige

prøver foretages af vedkommende lærer og
censor. Til prøverne kan eksamenskommissionen
beskikke censorer.

§12.
Ved bedømmelsen af samtlige prøver anven-

des følgende karakterskala:

§ 13-
Prøven for laboratoriemedhjælpere afholdes

efter nedenstående plan:

Laboratoriemedhjælpere i biologi:

Skriftlig prøve afholdes i følgende fag:
Fysik.
Laboratorieteknik og apparatlære.
Biokemi.

Mundtlig prøve afholdes i mikrobiologi.

I nedennævnte fag afholdes der ingen prøve,
men årskarakteren opføres som eksamenskarak-
ter:

Laboratorieøvelser samt glasarbejde og me-
kanik.

Teknisk sprog, teknisk skrift samt arbejder-
beskyttelse.

Orden og flid.

Laboratoriemedhjælpere i kemi:

Skriftlig prøve afholdes i følgende fag:
Almen og organisk kemi.
Fysik.
Matematik og regning.
Laboratorieteknik og apparatlære.

Mundtlig prøve afholdes i almen og organisk
kemi.

I nedennævnte fag afholdes der ingen prøve,
men årskarakteren opføres som eksamenskarak-
ter:

Laboratorieøvelser, gjasarbejde og meka-
nik.

Teknisk sprog, teknisk skrift samt arbejder-
beskyttelse.

Orden og flid.

For hvert af samtlige de foran nævnte fag
m. v. gives tillige en årskarakter. Karakteren
for mikrobiologiske og biokemiske øvelser reg-
nes dobbelt for laboratoriemedhjælpere i bio-
logi. Karakteren for laboratorieøvelser regnes
dobbelt for laboratoriemedhjælpere i kemi.

§14.
Prøven for laboratorieteknikere afholdes efter

nedenstående plan:

Laboratorieteknikere i biologi:

Skriftlig prøve afholdes i følgende fag:
Almen kemi og biokemi.
Matematik og regning.
Fysik.
Laboratorieteknik.
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I nedennævnte fag afholdes der efter nær-
mere bestemmelse af eksamenskommissionen
enten skriftlig eller mundtlig prøve:

Anatomi, fysiologi og teknisk biokemi.
Mikrobiologi.

I nedennævnte fag afholdes der ingen prøve,
men årskarakteren opføres som eksamenskarak-
ter:

Teknisk sprog og biblioteksbenyttelse, ar-
bejderbeskyttelse og industriforhold.

Biologiske øvelser.
Orden og flid.

Laboratorieteknikere i kemi:

Skriftlig prøve afholdes i følgende fag:
Almen og uorganisk kemi.
Organisk kemi.
Matematik og regning.
Fysik.
Laboratorieteknik.

Mundtlig prøve afholdes i laboratorieteknik.

I nedennævnte fag afholdes der ingen prøve,
men årskarakteren opføres som eksamenskarak-
ter:

Teknisk sprog og biblioteksbenyttelse, ar-
bejderbeskyttelse og industriforhold.

Kemiske, fysiske og fysisk-kemiske øvelser.
Orden og flid.

For hvert af samtlige de foran nævnte fag
gives tillige en årskarakter. Karakteren for bio-
logiske øvelser regnes dobbelt for laboratorie-
teknikere i biologi, medens karakteren for ke-
miske, fysiske og fysisk-kemiske øvelser regnes
dobbelt for laboratorieteknikere i kemi.

§ 15-
Eksamensresultatet udregnes efter følgende

regler:

For hver af de to karakterrækker, årskarak-
terer og eksamenskarakterer (herunder de som
eksamenskarakterer opførte årskarakterer), ud-
regnes et gennemsnit af de givne karakterer,
idet der tillægges disse talværdier i henhold til
§ 12. Resultatet udregnes med 2 decimaler. Af
de to gennemsnitstal udregnes middeltallet, som
udtrykt: med 2 decimaler angiver eksamensresul-
tatet.

Til at bestå prøven for laboratoriemedhjælpe-
re samt afgangsprøven for laboratorieteknikere
kræves, at eksamensresultatet udgør mindst
3,00.

Ingen kan indstille sig til nogen prøve, med-
mindre de for vedkommende kursus fastsatte
kursusarbejder er gennemført og godkendt af
skolen.

Ingen kan indstille sig til nogen prøve mere
end 3 gange. Ved gentagen indstilling til en
prøve overføres årskaraktererne i de tilfælde,
hvor eksaminanden ikke påny har gennemgået
det fuldstændige kursus.

§ 16.
Afgangsbeviset for bestået prøve affattes i

overensstemmelse med en af handelsministeriet
godkendt formular.

Handelsministeriet, den 23. december 1958.

Kjeld Philip.

Kaj Stage.

12»
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DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

BILAG 21

København, den 11. september 1959-

Under henvisning til de drøftelser, som lej-
lighedsvis har fundet sted gennem det sidste
par år mellem repræsentanter'for Teknikerkom-
missionen og repræsentanter fra Dansk Arbejds-
giverforening og Fællesrepræsentationen for
danske Arbejdsleder- og tekniske Funktionær-
foreninger, skal Dansk Arbejdsgiverforening
herved tillade sig at bekræfte, at vi i samar-
bejde med arbejdsledernes organisationer står
over for en væsentlig udbygning af den ar-
bejdslederuddannelse, der blev påbegyndt her
i landet for godt en halv snes år siden. Det
er derfor Dansk Arbejdsgiverforenings opfat-
telse, som deles af Fællesrepræsentationen for
danske Arbejdsleder- og tekniske Funktionær-
foreninger, at et særligt initiativ fra Tekniker-
kommissionens side med hensyn til etablering
af en offentlig arbejdslederuddannelse ikke vil
være nødvendigt.

Til belysning af vore planer om en udbyg-
ning af arbejdslederuddannelsen skal vi med-
dele, at Dansk Arbejdsgiverforenings hoved-
bestyrelse med tilslutning af repræsentantskabet
har truffet beslutning om i løbet af ca. IV2 år
at opføre en moderne arbejdslederskole med
beliggenhed ved Arresø i Nordsjælland og med
en kapacitet på 60 elever. Efter de foreløbige
planer skal skolen lægge hovedvagten på en
4 ugers grunduddannelse af unge arbejdsledere
i de fag og emner, der vedrører ledelsen af an-
dre menneskers arbejde, og deltagelse i under-
visningen på skolen, der administrativt sor-
terer under Dansk Arbejdsgiverforenings ud-
dannelsesvirksomhed, og hvis undervisnings-
program skal tilrettelægges i samarbejde med
arbejdsledernes organisationer, vil stå åben for

alle virksomheder inden for erhvervslivet, her-
under fortrinsvis industri, bygge- og anlægsfag
og transport- og handelsvirksomheder, uanset
vedkommende arbejdsgivers og arbejdsleders or-
ganisatoriske tilhørsforhold. De virksomheder,
der ikke står tilsluttet Dansk Arbejdsgiverfor-
ening, og som ønsker at sende arbejdsledere til
uddannelse på skolen, vil dog muligvis blive
opkrævet et ekstra undervisningsgebyr som bi-
drag til dækning af skolens faste omkostninger.

Den nærmere udformning af det samarbejde,
som fremover skal finde sted mellem det 10 år
gamle Danmarks Arbejdslederinstitut, der dri-
ves af Fællesrepræsentationen for danske Ar-
bejdsleder- og tekniske Funktionærforeninger
og Dansk Arbejdsgiverforening i fællesskab, og
som har lagt hovedvægten på aftenundervis-
ning af fungerende arbejdsledere suppleret med
enkelte internatkurser af 1 uges varighed, og
Dansk Arbejdsgiverforenings nye arbejdsleder-
skole, der vil skabe rammer for en internat-
undervisning hele året rundt, vil ske efter nær-
mere forhandling mellem de to organisationer
i de kommende måneder. Men det er under
alle omstændigheder vor opfattelse, at behovet
for såvel grunduddannelse af unge arbejdslede-
re som for en ajourføring af hele arbejdsleder-
standens kundskaber i arbejdsledelse vil være
dækket for en rimelig årrække fremover, når
den af Arbejdsgiverforeningen planlagte ar-
bejdslederskole kan tages i brug om ca. IV2 år.

Ærbødigst

Ejnar T h or sen

Arne Lund.

Teknikerkommissionen.



181

BILAG 22

TEKNIKERKOMMISSIONEN

København, den 6. februar 1938.

INGENIØRERNES ERHVERVSFORDELING 1956

Nogen egentlig opgørelse af antallet af in- Hvor disse ingeniører var beskæftiget, kan
geniører foreligger ikke, men på grundlag af ikke fuldt ud oplyses, men på grundlag af
det antal civil- og teknikumingeniører, der er medlemskartotekerne fra Ingeniørforeningen og
dimitteret (for civilingeniørernes vedkommende Ingeniør-Sammenslutningen har man, for så
suppleret med de oplysninger, der er anført i vidt angår medlemmerne i disse to foreninger,
Dansk Civilingeniør Stat 1955), kan man regne kunnet opstille erhvervsfordelinger, hvoraf et
med, at der omkring årsskiftet 1956-57 var sammendrag er anført i tabel 1 og 2. (Mere
7.800 kandidater fra højskolen og 7.200 fra detaillerede tabeller foreligger duplikeret og kan
Teknikum på 70 år og derunder. stilles til rådighed for interesserede). Ved vur-

Tabel 1. Dansk Ingeniørforenings medlemmer fordelt efter
erhverv og uddannelsesretning (primo 1951 )

Erhverv
Bygning

Næringsmiddelindustri 16
Tekstilindustri 4
Fodtøjs- og beklædningsindustri —
Træindustri 4
Papirindustri og grafisk industri 7
Kemisk industri 31
Sten-, 1er- og glasindustri 74
Jern- og metalindustri 57
Transportmiddelindustri 9
Anden industri 3

Hele industrien 205 322 648 578 73 1826

Bygge- og anlægsvirksomhed 788 38 39 84 14 963
Handel og omsætning

(herunder forsikrings- og boligselskaber) 84
Transport m. v 124
Offentlig administration 715
Undervisning og forskning 71
Andre erhverv i indlandet

(herunder patentbureauer (45) og organisationer) 18
Beskæftigede i udlandet

i udenlandske virksomheder 283
i danske virksomheder 121

Uoplyst erhverv (incl. ca. 500 værnepligtige) 259
lait beskæftigede 2668
Medlemmer ude af erhverv 103

lait medlemmer 2771 1203 1385 1627 278 7264
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Tabel 2. Ingeniør-Sammenslutningens medlemmer fordelt efter
erhverv og uddannelsesretning (ultimo 1936).

deringen af disse tal må det imidlertid tages i
betragtning, at de omfatter samtlige medlemmer
i de to organisationer uden hensyn til alder,
og at det udsnit af ingeniører, man på denne
måde har opdelt, ikke er helt repræsentativt
med hensyn til erhvervsfordelingen. Organisa-
tionsprocenten ligger ganske vist relativt højt
inden for begge organisationer, idet man kan
regne med, at knapt 90 pct. af samtlige dimitte-
rede civilingeniører og ingeniører fra Teknikum
er medlemmer henholdsvis af Ingeniørforenin-
gen og Ingeniør-Sammenslutningen. Der er
imidlertid i hvert fald for civilingeniørernes
vedkommende en væsentlig forskel på organi-
sationsprocenten mellem civilingeniører beskæf-
tiget her i landet og civilingeniører beskæftiget
i ud'\ndet. Hertil kommer så, at organisations-
procenten formentlig varierer noget fra uddan-
nelsesretning til uddannelsesretning — i hvert
fald for civilingeniørernes vedkommende. Det
væsentlige er dog, at de i udlandet beskæftigede
ingeniører er for svagt repræsenteret i materia-
let. For så vidt angår de i indlandet beskæftige-

de, giver tallene derimod nok et nogenlunde
rigtigt indtryk af erhvervsfordelingen.

Som følge af disse mangler ved materialet
er det ikke muligt at udarbejde nogen fuld-
stændig oversigt over, hvor mange ingeniører
af de respektive retninger, de enkelte erhverv
beskæftiger. Men for de største erhvervsgrup-
per er der i tabel 3 givet en oversigt over sam-
mensætningen af den ingeniørbestand, der er
beskæftiget i disse erhvervsgrupper. Det må
dog bemærkes, at også disse tal udelukkende
bygger på oplysninger vedrørende organiserede
ingeniører og derfor ikke omfatter den samlede
bestand, men det er næppe sandsynligt, at den-
ne omstændighed betyder noget væsentligt for
det billede, man får af sammensætningen af
bestanden.

Det fremgår af tabel 3, at godt 60 pct. af de
i industrien beskæftigede ingeniører var tekni-
kumingeniører, ganske overvejende maskin- og
elektroingeniører, hvoraf henholdsvis ca. 80 og
55 pct. af de her i landet beskæftigede var til-
knyttet industrien. Civilingeniørerne udgjorde
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knapt 40 pet. af de ingeniører, der var beskæf-
tiget i industrien. Ser man bort fra fabriksinge-
niører — hvortil der ikke svarer nogen tekni-
kumuddannede - var procenten 30, d. v. s. at
forholdet mellem civilingeniører og teknikum-
ingeniører var 1 - 2,5. Inden for jern- og metal-
industrien var forholdet 1 - 3 , 5 (excl. fabriks-
ingeniører) .

Inden for gruppen bygge- og anlægsvirksom-
hed var forholdet mellem civil- og teknikumin-
geniører omtrent som 1 - 1 , men det kan dog
nævnes, at den overvejende del af de maskin-
og elektroingeniører, der beskæftigedes i denne
erhvervsgruppe, var teknikumingeniører.

I gruppen offentlig administration, hvorun-
der man har medregnet offentlige værker og
forsvaret, var langt den overvejende del af de
beskæftigede civilingeniører; dette gælder for
alle uddannelsesretninger undtagen elektroin-
geniører.

Det kan endelig nævnes, at langt den over-
vejende del (godt 80 pct.) af de ingeniører,
der er beskæftiget med undervisning og forsk-
ning, er civilingeniører, og at ikke mindre end
godt 30 pct. (svarende til ca. 12 pct. af samtlige
her i landet beskæftigede) er fabriksingeniører.

J) incl. forsvar og offentlige værker.
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TEKNIKERKOMMISSIONEN

BILAG 23

København, den 6. februar 1958.

DEN FREMTIDIGE UDVIKLING I INGENIØRBESTANDEN

For at skabe et grundlag for bedømmelsen af,
hvorledes udbudet af ingeniører vil udvikle sig,
har man udarbejdet en prognose for ingeniør-
bestanden i årene 1961, 1966 og 1971.

Forudsætningen for beregningen har været:

1 ) At den nuværende bestand uddør efter er-
faringerne for den samlede befolkning i
perioden 1946-50.

2) At tilgangen bliver som anført i neden-
stående tabel.

Medens den første forudsætning næppe vil
vise sig at komme til at afvige væsentligt fra
det faktiske forløb (medmindre særlige forhold
indtræder), er det højst tvivlsomt, om tilgangen
vil udvikle sig som forudsat, og da næsten 2/s af
den forud beregnede bestand for 1971 er forud-
sat at bestå af kandidater, der er dimitteret efter
1956, er det klart, at hele beregningen står og
falder med tilgangsfomdsætningen.

Tilgangstallene for civilingeniører (incl. aka-
demiingeniørerne) bygger på et skøn, udarbej-
det af højskolen, baseret dels på den tilgang af
studerende, der har været i de senere år, dels
på de planer, der foreligger for udbygningen af
højskolen indtil 1964. For teknikumingeniører-
nes vedkommende er tilgangstallene mere skøns-
mæssigt ansat. For årene indtil I960 er de ba-
seret på de oplysninger, der foreligger om ind-
tegning til teknika (frafaldsprocenten er ansat
til ca. 20), og for de følgende år er der regnet
med samme dimittendtal som beregnet for
I960. Om denne forudsætning er rimelig, er
det yderst vanskeligt at skønne over.

Det i tabel 2 og 3 anførte beregnede tal for
bestanden i I96I, 1966 og 1971 må derfor ikke
opfattes som noget egentligt skøn over, hvor-
ledes udviklingen vil forme sig, men kun som
et regnestykke, der viser, hvorledes bestanden
vil udvikle sig, hvis tilgangen får den her for-
udsatte størrelse. Som det fremgår af tabel 2
og 3, vil antallet af kandidater fra højskolen
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Tabel 2. Bestanden af civilingeniører 1956 og beregnede bestandstal for civil-
ingeniører 1961, 1966 og 1971.

(Bestanden omfatter kun civilingeniører på 70 år elier derunder)

akademi-

Tabel 3- Bestanden af teknikumingeniører og beregnede bestandstal for 1961, 1966 og 1971.
(Bestanden omfatter kun teknikumingeniører på 70 år eller derunder)

under de her anførte forudsætninger forøges
med ca. 15 pct. fra 1956 til 1961, med ca. 40
pct. fra 1956 til 1966 og med ca. 60 pct. fra
1956 til 1971, medens de tilsvarende procenter
for kandidater fra teknika bliver 50, 100 og
150.

I tabellerne 4, 5 og 6 har man sammentalt
civil- og teknikumingeniørerne af tilsvarende
studieretninger, således at man får opstillinger
over, dels hvorledes den samlede bestand af in-
geniører indenfor de respektive studieretninger
vil udvikle sig, dels hvorledes sammensætningen
af bestanden på civil- og teknikumingeniører vil
ændres.

Tabel 4. Beregnet udvikling i bestanden af
ingeniører i byggeteknik.

Indenfor specialet byggeteknik vil bestanden
under de anførte forudsætninger forøges med
godt 85 pct. fra 1956 til 1971, og samtidig vil

Af maskiningeniører vil bestanden i samme
periode blive forøget med næsten 125 pct., sam-
tidig med at sammensætningen ændres fra 1:2
til 1:3. Af elektroingeniører vil bestanden blive
forøget med 130 pct, samtidig med at forhol-
det vil blive ændret fra 1:1,1 til 1:1,6.

Tabel 6. Beregnet udvikling i bestanden af
ingeniører i elektroteknik.

1956
1961
1966
1971

Civil-
ingeniører

E

1369
1610
2097
2611

Teknikum-
ingeniører

E
1550
2351
3272
4158

Total

2919
3961
5369
6769
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Det skal endelig bemærkes, at de her anførte
tal ikke direkte siger noget om, hvorledes ud-
budet af ingeniører vil udvikle sig her i landet
(under de anførte forudsætninger). 10-15 pct.
af de her i landet uddannede ingeniører er for
tiden beskæftiget i udlandet i danske eller uden-
landske firmaer. Procenten er antagelig lavest
for teknikumingeniørerne. Det er næppe muligt

at sige noget om, hvor stor en del der i frem-
tiden vil søge ansættelse dér, idet dette i bety-
deligt omfang vil afhænge af de til enhver tid
relative beskæftigelses- og lønforhold.

For civilingeniørernes vedkommende skal
man iøvrigt henvise til den vedlagte oversigt
vedrørende civilingeniører i udlandet.

UNDERBILAG TIL BILAG 23

TEKNIKERKOMMISSIONEN
København, den 2. april 1958.

B. Beregnet bestandsudvikling for de

1. Ingeniører i byggeteknik.

Beregnet bestandsudvikling:

Civil- og akademiingeniører
Teknikumingeniører (B)

Teknikumingeniører (H)

2. Ingeniører i maskinteknik.

Beregnet bestandsudvikling:

Civil- og akademiingeniører
Teknikumingeniører (M + S) ..

3. Ingeniører i elektroteknik.

Beregnet bestandsudvikling:

Civil- og akademiingeniører
Teknikumingeniører

4. Kemiingeniører.

Beregnet bestandsudvikling:

Civil- og akademiingeniører

enkelte faggrupper (ifl. bil. 23).



187

BILAG 24

TEKNIKERKOMMISSIONEN
København, den 6. februar 1958.

CIVILINGENIØRER I UDLANDET

a. Nordmænd og Islændinge med ophold
uden for Danmark.

I tidens løb er der fra DTH udgået en del
kandidater, som er født i Norge eller Island.
Disse kandidater har en særlig tilbøjelighed til
at forlade Danmark, og ved betragtninger over
danske civilingeniørers udlandsophold synes det
derfor rimeligt at se bort fra denne gruppe.

Ifølge opgivelserne i »Dansk Civilingeniør-
stat 1955« var der ved redaktionens slutning i
november 1954 ialt 202 norsk- eller islandsk-
fødte kandidater, der opholdt sig uden for Dan-
mark. I tabel 1 er vist fordelingen på kandidat-
alder og retning.

Tabel 1. Norsk- og islandskjødte kandidater
med ophold uden for Danmark.

17 47 20 >.

I tiden 1905-49 er der ialt uddannet 6.502
kandidater, og heraf var 66 eller ca. 1 % født
i Norge eller Island. I årene umiddelbart efter
krigen optog DTH et relativt stort antal norske
og islandske studerende, og for femårsperioden
1950-54 får man derfor, at de norsk- eller is-
landskfødte kandidater udgjorde ca. 8 % af
samtlige uddannede.

b. »Danske« kandidater med ophold
ultimo 1954.

udlandet

På grundlag af »Dansk Civilingeniørstat
1955« er gennemført en undersøgelse af, hvor
mange kandidater af årgangene 1905-54 der
opholdt sig i udlandet ultimo 1954.

I det nævnte tidsrum er der uddannet ialt
8.168 kandidater. Heraf opgives 670 at være
afgået: ved døden, og for 488 andre foreligger
der ingen oplysninger om beskæftigelsen. 1.067
kandidater opgives at opholde sig i udlandet.
Hvis man som omtalt ser bort fra de 202 kan-
didater, der er født i Norge eller Island, får
man, at af 6.808 levende »danske« kandidater
med oplysning om beskæftigelsen opholdt 865
eller 12-13 pct. sig i udlandet. I tabel 2 er vist
beregningen af de tilsvarende tal for de enkelte
retninger.

Tabel 2. »Danske« kandidater, der opholdt sig i udlandet.

Døde
Ingen oplysninger om beskæftigelse
Nordmænd og islændinge

Uddannet ialt
Irrelevante

Levende »danske« med oplysninger

I udlandet
Nordmænd og islændinge

»Danske« i udlandet

Udlandsprocent
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Det ses, at »udlandsprocenten« er noget
større for bygningsingeniører end for de andre
tre retninger. Medvirkende hertil er det relativt
store antal bygningsingeniører, der er beskæf-
tiget i udlandet ved danske firmaer eller deres
datterselskaber. En undersøgelse foretaget på
grundlag af Dansk Ingeniørforenings medlems-
kartotek pr. 15. marts 1957 viste, at danske fir-
maer i udlandet beskæftigede 121 bygningsin-
geniører, 6 elektroingeniører, 16 fabriksinge-
niører og 15 maskiningeniører, ialt 158. Hvis
man regner med, at tilsvarende tal gjaldt i 1954
får man de i tabel 3 anførte procenter for »dan-
ske« kandidater i udenlandske firmaer.

c. Udlandsprocentens variation med kandidatalderen.

Det må på forhånd ventes, at udlandsprocen-
ten varierer med kandidatalderen. For de ældre
årganges vedkommende vil udlandsprocenten
stort set kun omfatte de kandidater, der har ind-
stillet sig på ikke mere at ville virke som inge-
niør i Danmark. For de yngre årganges vedkom-
mende vil udlandsprocenten derudover også
omfatte de kandidater, der for en kortere år-
række opholder sig i udlandet på studieophold
og lignende. Endelig vil for de helt unges ved-
kommende værnepligten spille ind, således at
kun en ringe del af de uddannede kandidater
kan ventes at opholde sig i udlandet.

I figur 1 er grafisk fremstillet udlandspro-
centens variation med kandidatalderen. Man
finder her den omtalte variation med kandidat-
alderen, idet de 3-4 yngste årgange ligger ret
lavt, medens de næste 10 årgange ligger rela-
tivt højt. Samtidigt fremgår det dog, at der er
en del svingninger i udlandsprocenten også for
de ældre årganges vedkommende. Disse varia-
tioner kan muligvis forklares på følgende måde:
Under højkonjunkturen før og under den første
verdenskrig steg det indenlandske behov for
ingeniører, og man fik en mindre udvandring,
end man tidligere havde haft. Efter den første
verdenskrig steg antallet af uddannede kandi-
dater voldsomt (90 kandidater i 1913 mod 154
i 1922). Den danske industri kunne ikke aftage
alle disse kandidater, og man fik en ret stor
ingeniørarbejdsløshed (bananvognsingeniører-
ne) og en relativ stor udvandring. Dette med-
førte et fald i antallet af uddannede kandidater

(i 1930 uddannedes 101 kandidater), hvilket
sammen med den tiltagende industrialisering
gav en bedre ingeniørbeskæftigelse i trediverne
og dermed atter en mindre udvandring.

Figur 1. Udlandsprocentens variation med
kandidatalderen.
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d. Udlandsprocenten 1941.

På grundlag af »Dansk Civilingeniørstat
1942« gennemførte civilingeniør Jørgen Ullidtz
i 1944 en undersøgelse af danske civilingeniø-
rers udlandsophold. (Se »Dansk Ingeniørvirke i
Udlandet« af Jørgen Ullidtz, Det Danske Sel-
skab, København 1944). Han fandt, at af de
5.525 ingeniører, der uddannedes i tiden 1832-
1941, opholdt 556 sig i udlandet ved udgangen
af 1941. Hvis man antager, at dødeligheden for
de enkelte årgange havde været lige så stor som
for de årgange, der behandledes i den ovenfor
omtalte undersøgelse på grundlag af »Dansk
Civilingeniørstat 1955« får man, at ca. 670 af
de uddannede kandidatetr var afgået ved døden
inden udgangen af 1941. Tilbage skulle altså
være ca. 4.850 levende kandidater, hvoraf ca.
550 eller ca. 11 % opholdt sig i udlandet.

e. Udlandsprocenten 1958.
På grundlag af Dansk Ingeniørforenings

medlemskartotek har man undersøgt, hvor stor
en del af medlemmerne der den 1. januar 1958
opholdt sig i udlandet. DIF havde på dette
tidspunkt 7.356 medlemmer, og heraf opholdt
957 eller ca. 13 % sig i udlandet. Der er tidli-
gere flere gange udført tilsvarende undersøgel-
ser, og man har hver gang fået udlandsprocen-
ter, der lå mellem 10 og 15 %. Pr. 1. januar
1955 har man således fundet udlandsprocenten
til ca. 10,2 %, medens den på grundlag af
»Dansk Civilingeniørstat 1955« beregnede ud-
landsprocent ultimo 1954 lå på ca. 12,7. Dif-
ferencen skyldes, at kun en del af de uddan-
nede kandidater er medlemmer af DIF, og af
ikke-medlemmer er der en væsentlig del, der
opholder sig i udlandet. En undersøgelse fore-
taget medio 1957 viste, at ca. 87 % af de nu-
levende »danske« kandidater var medlemmer,
og at ca. 30 % af de »danske« ikke-medlemmer
opholdt sig i udlandet.
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TEKNIKERKOMMISSIONEN

BILAG 25

København, den 12. juni 19)7.

TILGANGEN AF KVINDER TIL DE VIDEREGÅENDE TEKNISKE UDDANNELSER

I. Kvindernes deltagelse i uddannelserne.

Ifølge teknikerkommissionens kommissorium
bør kommissionen: »have opmærksomheden
henledt på, at der åbnes adgang for kvinder til
de tekniske uddannelsesområder«.

I det følgende belyses dette spørgsmål inden
for de forskellige uddannelsesområder.

1. Teknikumuddannelsen (teknikumingeniører).
I de sidste 20 år (1936-1955) er ifølge den

officielle statistik kun uddannet 4 kvindelige
teknikumingeniører, heraf de 3 på husbygnings-
teknikum og 1 på bygmngsteknikum.

Det må antages, at det isa;r er kravet om
lærlingeuddannelse, der begrænser den kvinde-
lige tilgang til dette studium, idet der i de re-
levante fag sjældent antages kvindelige lærlinge
og derfor næsten ikke beskæftiges kvindelige
svende. For kvindernes vedkommende måtte
lærlingeuddannelsen ofte sigte alene på adgan-
gen til teknika, og udgør således ikke noget
»sikkerhedsnet« under teknikumuddannelsen.

Det forekommer derfor sandsynligt, at øget
kvindelig tilgang til teknikumuddannelsen må
forudsætte en ændret indstilling til lærlingefor-
holdet såvel i de pågældende virksomheder
som blandt pigerne. Man kan dog også tænke
sig, at de nye tekniske mellemuddannelser vil
danne en rekruteringsbasis for kvindelig tilgang
til teknika. Spørgsmålet om direkte overgang
fra de kortere skoleprægede uddannelser til
teknika er dog endnu ikke taget op.

For så vidt angår de praktiske problemer, som
i almindelighed kan opstå ved beskadigelse af
kvindelig arbejdskraft på arbejdsområder, hvor
der ikke hidtil har været anvendt kvinder, f.
eks. med hensyn til toilet- og vaskerum, må det
antages, at disse problemer vil va.re af be-
skedent omfang i hvert fald i de virksomheder,

hvor man overhovedet beskæftiger kvindelig ar-
bejdskraft i forvejen, (omend måske i andre
afdelinger).

2. Civilingeniøruddannelsen.
I nedenstående tabel er givet en oversigt over

antallet af kvindelige civilingeniører, som er
udgået fra Polyteknisk Læreanstalt i de sidste
45 år, ialt 239 personer:

K M B E Ialt

1951-55 34 7 1 42
1946-50 42 2 6 2 52
1941-45 41 5 46
1936-40 32 4 36
1931-35 11 H
1926-30 1 8
1921-25 1" 3 20
1916-20 9 9
1911-15 14 1 15

Der er tale om et ikke helt uvæsentligt
antal, men særlig koncentreret på den kemiske
retning. Dette må antagelig bero på en traditio-
nel opfattelse af, at laboratoriearbejde er mere
egnet for kvinder, mens de øvrige civilingeniør-
retningers arbejdsområder ikke er det. Der er
grund til at formode, at dette ikke er nogen
rationel opdeling, og at oplysning med henblik
på kvindelig tilgang til andre retninger af civil-
ingeniørstudiet, eventuelt kombineret med no-
gen hensyntagen ved tilrettelæggelsen af prak-
tikanttjenesten (jfr. foran om toilet- og vaske-
forhold), kan medvirke til at ændre dette for-
hold.

I samme retning kan det tænkes at virke, at
der nu bliver mulighed for at gennemgå en
mere kortvarig uddannelse på Polyteknisk Lære-
anstalt, idet der vel er en almindelig tendens til,
at det længere og mere matematisk prægede stu-
dium virker afskrækkende på kvinder. (I denne
forbindelse kan det nævnes, at de to retninger,
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som har tiltrukket kvinder, bygnings- og kemi-
uddannelserne, normalt kun har en varighed på
4V2 år, mens maskin- og elektroretningen der-
udover har 1 års værkstedspraksis).

3. Farmaceutstudiet.
Farmaceutuddannelsen har i højere grad end

de øvrige tekniske fag været et område med
mange kvindelige studerende. Af nedenstående
tabel fremgår, at medhjælpereksamen i de senere
år stort set er bestået af lige mange kvinder og
mænd. For så vidt angår kandidateksamen er de
mandlige dimittender i overvægt, gennemgående
i forholdet 2:1.

Dette studium giver derfor næppe anledning
til overvejelser i retning af at fremme tilgangen
af kvindelige studerende.

4. Det matematisk-naturvidenskabelige studium.
I nedenstående tabel er givet en oversigt over

antallet af afsluttede eksaminer fra Københavns
Universitets matematisk-naturvidenskabelige fa-
kultet, fordelt på mænd og kvinder:

m d .

1951-55 199
1946-50 115
1941-45 124
1936-40 155
1931-35 193

Statistikken er imidlertid lidet tilfredsstillen-
de til belysning af tilgangen af kvinder til de
matematisk-fysisk-kemiske retninger, idet der
ikke er foretaget nogen opdeling på de to
faggrupper, faggruppe A (matematik, fysik,
kemi, astronomi) og faggruppe B (geologi,
zoologi, geografi, botanik).

Der er derfor i følgende tabel angivet en
fordeling af nulevende, kvindelige cand. mag'er
og mag.scient'er, hvis embedseksamen omfatter
et eller flere af følgende fag (som hovedfag el-
ler bifag): Matematik, fysik, kemi, astronomi,
astro-fysik og biokemi.

Kandidatår Antal')
1896-1900 1
1901-1905 1
1906-1910 1
1911--1915 4
1916--1920 6
1921-1925 2
1926-1930 18
1931-1935 30
1936-1940 15
1941-1945 11
1946-1950 13
1951-1955 13

1) Opgjort på grundlag af Magisterstaten af 1951 med
senere tillæg.

Ikke mindst på dette område må der være ret
store muligheder for en forøget tilgang. Også
her må barrieren antages at være af traditionel
karakter, og gennem erhversvejledning og den
offentlige debat om manglen på matematisk-
naturvidenskabeligt uddannede akademikere kan
man måske opnå en øget interesse for dette stu-
dium blandt pigerne.

IT. Rekruteringsgrundlaget for så vidt angår de
studier, som kræver studentereksamen.

I nedenstående tabel er for perioden 1921-
1956 angivet udviklingen i det antal kvinder,
der tager studentereksamen. Til sammenligning
er anført de tilsvarende tal for de mandlige stu-
derende.

Det fremgår, at antallet af kvindelige stu-
denter har været stærkest stigende. Den andel af
kvinderne, som vælger den matematiske linie,
er væsentlig mindre end for mændenes ved-
kommende, men den har været stærkt stigende
indtil krigen, derefter ligger andelen — ligesom
for mændene - ret konstant.

III. Frafald under og efter studierne.

For de kvindelige civilingeniører er frafaldet
under studiet undersøgt i store træk ved en
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sammenligning af tilgangen af kvindelige stu-
derende over en periode på 8 år og antallet af
kvindelige dimittender over en periode på 8 år
forskudt 4 år i forhold til den første. Dette gi-
ver en formodning om en gennemførelsespro-
cent på ca. 67 (66 eksaminer i forhold til en
tilgang på 99). En tilsvarende grov beregning
for mandlige studerende viser en gennemførel-
sesprocent på over 90.

Dette er naturligvis en meget grov og usik-
ker beregning, men den må antages at give et
vist fingerpeg om frafaldet for henholdsvis
kvinder og mænd. En undersøgelse foretaget af
Polyteknisk Læreanstalt af det antal kvinder,
som er optaget på læreanstalten i 1948-50 viser,
at der i disse tre år er optaget 43 kvindelige
studerende, og heraf har 29 gennemført stu-
diet, mens 1 stadig studerer. Dette giver en
gennemførelsesprocent på knap 70 og er altså i
god overensstemmelse med den ovenfor refere-
rede beregning.

De kvindelige civilingeniørers frafald efter
bestået eksamen er undersøgt på grundlag af
Dansk Civilingeniørstat.

Undersøgelsen omfattede 223 kvindelige ci-
vilingeniører, nemlig årgangene 1914-1954.
Dette er det overvejende flertal af det samlede
antal kvindelige dimittender, idet der før
1914 kun er dimitteret 14 kvindelige civil-
ingeniører.

Resultatet af denne undersøgelse er fremstil-
let i nedenstående tabel. Af de 2 23 kvindelige
civilingeniører, som er dimitteret i 1914-1954,
er de 111, d. v. s. ca. halvdelen, stadig i virk-
somhed som ingeniører her i landet; 70 er
ophørt med erhvervsarbejde, 5 er døde, 15 har
erhvervsarbejde, men i udlandet; oplysninger

savnes om 17; endelig har 5 forskelligt arbejde
(især ved uddannelsesvæsenet).

For så vidt angår de kvinder, som i de senere
år er ophørt med erhvervsmæssigt arbejde, kan
det ikke udelukkes, at nogle påny vil påbegynde
erhvervsarbejde, idet det af grundmaterialet
fremgår, at nogle af de kvindelige civilingeniø-
rer har haft eet eller flere større ophold, for-
modentlig medens der har været mindreårige
børn i ægteskabet.

Sammenhængen mellem frafaldet for de
kvindelige civilingeniører og deres ægteskabe-
lige stilling er også undersøgt. Ganske vist sy-
nes oplysningerne om ægteskabelig stilling ikke
helt komplette, men som helhed skulle følgende
tal give det rigtige indtryk.

Af de 146 kvindelige civilingeniører af år-
gang 1930-50 inkl. var 28 ugifte; deraf var 26
i virksomhed her i lander som ingeniører. 61
var gifte med civilingeniører; heraf var 28 i
virksomhed her i landet. 41 var gifte med ikke-
civilingeniører, og heraf var 26 i virksomhed
her i landet. Af de resterende 16 er 1 død og
oplysninger foreligger ikke om 15.

Af de gifte synes altså ca. halvdelen at fort-
sætte (50 af ialt 98 gifte), mens over 90 % af
de ugifte fortsætter med erhvervsmæssig virk-
somhed.

Når denne optælling er begrænset til 1930-
50, er det for at kunne undgå at foretage en
mere differentieret analyse af tidspunkter for
erhvervsarbejdes ophør etc. Ingen af disse kan-
didatårgange kan antages at være gamle nok
til, at pensionering kommer på tale, og samtidig
er de allersidste årgange udeladt, fordi man i
disse kunne få en del med, som har midlertidig
arbejde efter indgåelse af ægteskab.
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Hovedindtrykket af denne undersøgelse er,
at de kvindelige civilingeniørers frafald efter
studiet er betydeligt, men dog mindre, end det
fra forskellige sider har været antaget.

Også for cand. mag.'er og mag. sclent.'er har
man foretaget en undersøgelse af frafaldet efter
embedseksamen. Denne undersøgelse er fore-
taget på det foran nævnte materiale fra magi-
sterstaten med tillæg, der omfatter 115 nu-
levende kvindelige cand. mag.'er og mag.
scient.'er, hvis embedseksamen omfatter et eller
flere af fagene: Matematik, fysik, kemi, astro-
nomi, astro-fysik og biokemi.

Der er set bort fra 8, som er dimitteret i
1953-55, og hvorom tilstrækkelige oplysninger
ikke foreligger, fordi de ikke er med i magi-
sterstaten, men i tillæg til denne.

Af de resterende 107 var de 77 i virksomhed
ved afslutningen af magisterstatens redaktion.
Af de 30, som ikke mere var i virksomhed, var
5 født før 1890, 2 var i udlandet, og oplysnin-
ger savnes om 1.

Af de 107 er 4l ugifte. Af disse er 37 stadig
i virksomhed, 1 er i udlandet, 2 er gået af på
grund af alder, og 1 har formodentlig et ikke
oplyst erhverv.

Tallene synes således at vise, at praktisk taget
alle de ugifte fortsætter med erhvervsmæssig
virksomhed, og for de gifte er kun ca. 1/g op-
hørt med erhvervsmæssig virksomhed før nor-
mal pensionsalder (22 ud af 66).

Hovedindtrykket er herefter, at frafaldet for
de kvindelige cand. mag.'er og mag. scient.'er
er væsentligt mindre end for de kvindelige ci-
vilingeniører.

IV. Bemærkninger om tilgangen af
kvinder til de mere kortvarige tekniske uddannelser

(mellemteknikerne).

Ved overvejelsen vedrørende disse uddannel-
ser er der ikke fremkommet tvivl om, at disse
uddannelser kan og bør tilrettelægges således,
at kvinder kan gennemgå dem og finde anven-
delse på lige fod med den mandlige arbejds-
kraft. For så vidt angår laborantuddannelsen
søges den allerede i høj grad af kvinder.

Det må i denne forbindelse fremhæves, at
der er anledning til at vente, at udviklingen
i retning af automatisering i særlig grad vil
fortrænge ufaglært kvindelig arbejdskraft, og
at man derfor må lægge vægt på at finde andre
muligheder for at skabe beskæftigelse i indu-
strien for kvinder.

En sådan tilgang af kvinder til de kortvarige
tekniske uddannelser må antages at give en bre-
dere rekruteringsbasis for de videregående tek-
niske uddannelser og således også tjene til en
forøget tilgang af kvinder på disse områder.

Del: må antages, at man gennem erhvervs-
vejledning og offentlig diskussion om dette for-
hold vil være i stand til at skabe den fornødne
interesse for kvinders tilgang til disse felter så-
vel blandt virksomhederne, der skal beskæftige
mellemteknikerne, som blandt de unge kvinder,
der står over for at tilrettelægge deres ud-
dannelse.

Det kan her tilføjes, at netop en mere om-
fattende systematiseret uddannelse for kvinder
antagelig vil betyde, at kvinder bliver en mere
stabil og værdifuld arbejdskraft.

15
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TEKNIKERKOMMISSIONEN

BILAG 26

København, den 8. april 1951.

I anledning af det med handelsministeriets
skrivelse af 23. marts 1957 ( j. nr. 202-2-55)
fremsendte forslag til bekendtgørelse om hus-
bygningsteknikum skal man meddele, at spørgs-
målet har været behandlet på tekrtikerkommis-
sionens møde den 25. f. m. Kommissionen kan
tiltræde, at bekendtgørelsen søges gennemført
i overensstemmelse med forslaget under hensyn
til, at det af teknikumudvalgets fg. formand
blev oplyst, at teknikumudvalget senere ville
tage de mere principielle spørgsmål vedrøren-
de teknikumuddannelsen op til behandling i
forbindelse med udarbejdelse af nye studiepla-
ner for de forskellige retninger, i hvilken for-
bindelse kommissionen påregner, at teknikum-
udvalget vil underkaste optagelsesbetingelserne
til teknikum en nærmere overvejelse.

Ved den anledning sagen giver, skal kom-
missionen henstille til handelsministeriet at
tage spørgsmålet om aspirantundervisningens
form og placering op til undersøgelse, bl. a.

under hensyn til ønskeligheden af at aflaste de
tekniske skoler. Kommissionen finder det her-
ved naturligt, at handelsministeriet i samarbejde
med undervisningsministeriet overvejer, om det
vil være hensigtsmæssigt som et led i det almin-
delige skolesystem at tilrettelægge en samordnet
undervisning i realklassens og de sidste mellem-
skoleklassers pensum for aspiranter til de for-
skellige tekniske uddannelser, herunder såvel
teknikumuddannelsen, maskinistuddannelsen og
maskinteknikeruddannelsen som de tekniske ud-
dannelser, der vil blive foreslået af de af han-
delsministeriet i forbindelse med teknikerkom-
missionen nedsatte særlige udvalg. Herved vil
det også kunne undersøges, hvor vidt en så-
dan undervisning i et vist omfang kan gennem-
føres som aftenundervisning.

C. A. Møller

Henning Friis.

Handelsministeriet.
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BILAG 27

BEKENDTGØRELSE OM HUSBYGNINGS-TEKNIKUM

I medfør af § 4 i lov nr. 231 af 28. juli 1916
om tilsyn med den tekniske undervisning for
håndværkere og industridrivende fastsættes her-
ved følgende:

Formål.
Stk. 1. Husbygnings-teknikums formål er at

meddele studerende, der forinden har afsluttet
en praktisk læretid ved aflæggelse af svende-
prøve i et af de i § 2 nævnte fag, en højere tek-
nisk uddannelse i et omfang, som er nødven-
digt eller ønskeligt for bestridelsen af ledende
stillinger inden for privat eller offentlig byg-
gevirksomhed eller for udøvelsen af selvstændig
virksomhed inden for byggeri eller anlægsvirk-
somhed.

Stk. 2. Uddannelsen i husbygnings-teknikum
afsluttes med prøven for

ingeniører i bygnings-teknik.

v 2.

Adgangsbetingelser.

Stk. 1. Adgangen til studiet i husbygnings-
teknikum er betinget af, at aspiranten:

a) har aflagt svendeprøve som murer, tømrer,
bygningssnedker eller eventuelt i et beslæg-
tet byggefag. I sidstnævnte tilfælde skal den
praktiske uddannelse godkendes af direk-
tøren for tilsynet med den tekniske under-
visning for håndværkere og industridriven-
de,

b) har gennemgået den for det pågældende
oplæringsfag normale lærlingeundervisning
på en teknisk skole,

c) 1. har bestået realeksamen eller en tilsva-
rende eksamen med en gennemsnitska-
rakter på mindst »mg«, eller

13*

2. består en optagelsesprøve i henhold til
nærværende bekendtgørelses § 9.

Stk. 2. De, der har bestået matematisk-natur-
videnskabelig studentereksamen med en gen-
nemsnitskarakter på mindst »mg-f-« samt opfyl-
der adgangsbetingelserne i stk. 1, a og b, kan
optages i husbygnings-teknikum og gennemgå
1. del i eet semester med den i § 4, stk. 3, III
anførte fagfordeling med timetal.

Stk. 3. De, der har bestået opflytningsprø-
ven efter bygmesterskolens 2. klasse samt har
aflagt svendeprøve i overensstemmelse med stk.
1, a, kan optages i husbygnings-teknikums 3.
semester efter at have gennemgået den i § 4,
stk. 3, IV anførte særlige overgangsklasse af 1
semesters varighed.

Stk. 4. Hvor særlige omstændigheder taler
derfor, kan direktøren for tilsynet meddele dis-
pensation fra foranstående bestemmelser. Mo-
tiveret ansøgning herom fremsendes til tilsynet
gennem det teknikum, hvor optagelse søges.

Q 3 •

Studieplan.

Stk. 1. Studiet i husbygnings-teknikum om-
fatter 6 semestre, hvert på ca. 120 undervis-
ningsdage, heri medregnet eksamenstiden. Stu-
diet skal normalt gennemføres uden afbrydel-
ser.

Stk. 2. Studiet deles i 1. og 2. del.
1. del spænder over de to første semestre og

omfatter de matematiske, fysiske og tekniske
grundfag samt sprog.
2. del spænder over de fire sidste semestre og
omfatter de tekniske hovedfag, administration
og økonomi.

Stk. 3. For aspiranter uden de i § 2, stk. 1,
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c, 1, nævnte forkundskaber kan oprettes aspi-
rantklasser, der ved dagundervisning er af en
varighed af ca. 120 undervisningsdage og om-
fatter ca. 720 undervisningstimer, heri medreg-
net eksamenstiden. Timerne fordeles på de en-
kelte fag som anført i § 4, stk. 3, 1

Stk. 4. For aspiranter, der har bestået mel-
lemskoleeksamen eller er i besiddelse af tilsva-
rende kundskaber, kan oprettes aspirantklasser
med en varighed af mindst 50 undervisnings-
dage omfattende ca. 300 undervisningstimer,
heri medregnet eksamenstiden, mer. i øvrigt med
samme timefordeling som angivet for aspirant-
klassen for elever uden forkundskaber.

Stk. 5. Undervisningen i 1. semester og i de i
stk. 3. og 4. nævnte aspirantklasser kan gives
som aftenundervisning med et samlet timetal i
hvert af fagene, der ikke er mindre end anført
for de tilsvarende fag ved dagundervisningen.

§ 4-
Fag- og timefordeling.

Stk. 1. Undervisningen i aspirantklassen og
husbygnings-teknikums 1. og 2. de], samt i över-
gångsklassen fra bygmesterskolen omfatter de i
denne paragraf anførte fag og meddeles i de
nedenfor angivne timetal.

Stk. 2. De nærmere bestemmelser om under-
visningens omfang og den ugentlige timeforde-
ling fastsættes af direktøren for tilsynet.

Stk. 3. Fagfordeling og timetal.

/. Aspirantklasse.
Fag Samlet timetal

1. Dansk og samfundslære 80
2. Tysk 80
3. Engelsk 80
4. Regning 60
5. Matematik 240
6. Fysik og kemi 180

lait 720

// . 1. del (1. og 2. semester).

Fag Samlet timetal

1. Dansk og samfundslære 160
2. Tysk 120
3. Engelsk 120
5. Matematik 240
6. Fysik og kemi 240
7. Fysiske og kemiske øvelser 40
8. Materiallære 80
9- Frihåndstegning 120

10. Projektions- og perspektivtegning 200
11. Husbygning 440

[alt 1 760

///. 1. del for studerende, der jorinden optagel-
sen har bestået matematisk-naturvidenskabelig
studentereksamen med mindst mg-^.

Fag Samlet timetal

8. Materiallære 80
9. Frihåndstegning 120

10. Projektions- og perspektivtegning 200
11. Husbygning 480

lait 880

IV. Overgangsklasse til 3- semester for stude-
rende, der bar bestået opjiytningsprøven efter
bygmesterskolens 2. klasse.

Fag Samlet timetal

2. Tysk 40
3. Engelsk 200
5. Matematik 200
6. Fysik og kemi 240
7. Fysiske og kemiske øvelser 40

lait 720

De samlede pensa i de enkelte fag — heri
medregnet de i bygmesterskolen gennemgåede
- skal svare til det fastsatte pensum for hus-
bygnings-teknikums aspirantklasse og 1. del (1.
og 2. semester).

V. 2. del (3.-6. semester).
Fag Samlet timetal

12. Matematik 200
13. Statik 480

Statiske konstruktioner 360
14. Husbygning1) 600
15. Hovedprojekt2) 460
16. Opvarmning og ventilation 180
17. Teknisk hygiejne 160
18. Geoteknik og fundering 120
19- Byggeteknik3) 120
20. Elektroteknik og belysning 60
21. Materiallære med øvelser 120
22. Nivellering og landmåling 4) 60
23. Vejbygning 100
24. Bygningsret 60
25. Bogføring og forretningslære 100
26. Administration og arbejdsledelse 180
27. Kalkulation 160

lait 3.520

1) I husbygning er indbefattet bygningskon-
struktion, bygningslære, beskrivelse og be-
byggelsesplaner.

2) De under pkt. 15 anførte timer fordeles
efter de enkelte teknikas skøn indenfor fa-

gene husbygning, statiske konstruktioner,
opvarmning og ventilation, teknisk hygiejne,
elektroteknik og belysning.
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3) I byggeteknik er indbefattet isolation og
akustik.

4) Udenfor den anførte undervisningsplan af-
holdes praktisk kursus på ca. 4 uger i land-
måling og nivellering.

Stk. 4. Undervisningsfag.
Formålet med undervisningen i de enkelte fag

er følgende:
Dansk og s amj und si cere:

at bringe de studerende til at beherske det
danske sprog såvel skriftligt som mundtligt.
Hovedtrækkene af den danske litteratur fra
1870 til nutiden gennemgås. Der gives de stu-
derende et indblik i de forfatnings- og for-
valtningsmæssige forhold i staten og kommu-
nerne, navnlig i relation til erhvervslivet.

Tysk og engelsk:
at meddele de studerende de fornødne fær-
digheder i at læse og forstå en tekst af såvel
almindeligt som teknisk indhold, at udtrykke
sig mundtligt om dagligdags ting og at skri-
ve ansøgninger, forespørgsler o. lign.

Matematik:
at give de studerende sikkerhed i at forstå og
bruge de matematiske metoder og hjælpemid-
ler, der danner grundlag for de af undervis-
ningen omfattede fysiske, kemiske og tekniske
fag. Der læses aritmetik, algebra, plangeo-
metri, trigonometri, analytisk geometri, dif-
ferential- og integralregning.

Fysik:
at give de studerende kendskab til og for-
ståelse af de fysiske fænomener, der danner
grundlaget for de tekniske fag, og at give
dem indblik i de love, ved hjælp af hvilke
disse fænomener beskrives kvantitativt, samt
i de fysiske målemetoder og disses teoretiske
grundlag. Der gennemgås varmelære, meka-
nisk fysik, lydlære, lyslære, elektricitetslære
samt måle- og regneteknik.

Kemi:
at give de studerende kendskab til de vigtig-
ste grundstoffers og kemiske forbindelsers
udvinding, respektive fremstilling og egen-
skaber med særligt henblik på stoffernes tek-
niske anvendelse.

Fysiske og kemiske øvelser:
at give de studerende færdighed i at udføre
forsøg og målinger, at behandle forsøgs-

resultaterne efter de i måle- og regneteknik
lærte regler, samt iøvrigt at støtte den mundt-
lige undervisning i fagene fysik og kemi.

Maleri all ære:
at give de studerende kendskab til de i hus-
bygning anvendte materialer, disses egenska-
ber under forskellige forhold og bedste an-
vendelsesmuligheder. Undersøgelse af gængse
bygningsmaterialer foretages som selvstæn-
dige laboratorieøvelser.

Frihåndstegning:
at opøve de studerendes evne til på fri hånd
at kunne skitsere simple modeller perspekti-
visk rigtigt og til på fri hånd at kunne løse
opgaver gennem perspektivisk skitsering på
grundlag af foreliggende arbejdstegninger og
beskrivelser.

Produktions- og perspektivtegning:
at uddybe det ved den tekniske skoles un-
dervisning erhvervede kendskab til projek-
tionstegning og perspektivtegning for der-
ved at udvikle de studerendes rumsans til
støtte for undervisningen i husbygning og for
løsning af andre tekniske opgaver. Faget gø-
res i videst mulig udstrækning teknisk præ-
get.

Statik:
at give de studerende kendskab til beregning
af almindeligt forekommende konstruktive
løsninger indenfor husbygning. Der gennem-
gås ligevægts-, elasticitets- og styrkelære, som
anvendes på konstruktioner af træ, stål og
jernbeton i en række gennemarbejdede op-
gaver i så nær tilknytning som muligt til op-
gaverne i husbygning. De gældende normer
for bygningskonstruktion indøves og anven-
des.

Husbygning:
at give de studerende kendskab til alminde-
ligt forekommende konstruktive løsninger in-
denfor husbygning, dels ved gennemgang og
eksamination af læsestoffet, dels ved gennem-
arbejdelse af en række opgaver og kursus-
arbejder, hvilke sidste skal omfatte gennem -
tegning af de stillede opgavers detailler i til-
knytning til gennemgang af læsestoffet og
sammenfatning af detaillerne i tegninger af
husets planer, snit og facader. Der gives de
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studerende kendskab til de almindelige reg-
ler for boligens indretning, fremstillingspris
og driftsøkonomi. Undervisningen tilsigter
yderligere at bibringe de studerende kend-
skab til udformning af en grundig og velord-
net beskrivelse til de forskellige entrepriser
ved et byggearbejde samt forståelse af betin-
gelsernes og beskrivelsens faglige og økono-
miske betydning. Der forelæses over bebyg-
gelsesplaner og elementære byplanproblemer.

Hovedprojekt:
at give de studerende lejlighed til at sammen-
fatte hele det i teknikum gennemgåede stof
og at dokumentere deres tilegnelse af dette.
Grundlaget for projektet skal være et givet
program og en given grund. Til projektet
udarbejdes hoved- og detailtegninger, der
skal fremtræde som fuldt færdige arbejds-
tegninger, hvor alle problemer indenfor hus-
bygning, statik, opvarmning og ventilation,
teknisk hygiejne og elektroteknik er løste og
sammenarbej dede.

Opvarmning og ventilation:
at give de studerende kendskab til opvarm-
nings- og ventilationsteknik i et omfang, der
sætter dem i stand til at projektere alminde-
ligt forekommende opvarmnings- og ventila-
tionsanlæg.

Teknisk hygiejne:
at give de studerende kendskab til teknisk
hygiejniske installationer i et omfang, der
sætter dem i stand til at projektere alminde-
ligt forekommende dræn- og afløbsanlæg,
gas- og vandinstallationer, køle- og central-
køkkenanlæg, maskinvaskerier m. m.

Geoteknik og fundering:
at give de studerende kendskab til forekom-
mende jordbundsforhold. De ved husbyg-
ning forekommende jordarbejder og funde-
ringsmåder gennemgås. Forskellige funde-
ringsarbejder gennemarbejdes og beregnes.

Byggeteknik:
at give de studerende kendskab til særlige
og nyere materialer og konstruktioner herun-
der foranstaltninger mod fugt, kulde og lyde
m. m.

Elektroteknik og belysning:
på grundlag af det i faget fysik lærte at ud-
dybe kendskabet til elektriske grundbegreber
for at give de studerende kendskab til elek-
triske installationer og maskiner samt til ra-
tionel rumbelysning, herunder dagslys.

Niv ellering og landmaling:
at give de studerende kendskab til de ved
nivellering og landmåling benyttede instru-
menter og fremgangsmåder, øvelse i kortteg-
ning, arealberegninger, afsætning af areal-
størrelser, bygninger, skel og byggelinier. Den
praktiske undervisning på ca. 4 uger tilstræ-
ber at opøve de studerende i opmåling og af-
sætning af arealer og bebyggelser, linie- og
fladenivellement samt triangulering.

Vejbygning:
at give de studerende kendskab til projekte-
ring og udførelse af gader og veje ved hus-
bygningsanlæg.

Bygningsret:
at gøre de studerende bekendt med de for
byggen gældende retsregler.

Bogføring og forretningslcsre:
at give de studerende forståelsen af og kend-
skab til de for forretningslivet gældende lo-
ve og regler samt til bogføring. Det tilstræ-
bes at gøre de studerende fortrolige med
ovennævnte love og regler, og der gennem-
gås og indøves et bogholderi for en middel-
stor byggevirksomhed.

Administration og arbejdsledelse:
at gøre de studerende fortrolige med en byg-
gevirksomheds drift på kontor, værksted og
byggeplads. Der udføres på grundlag af et
projekt en plan for indretning af byggeplad-
sen og en redegørelse for byggeprocessens en-
keltheder og forløb.

Kalkulation:
at gøre de studerende fortrolige med kalkula-
tionspraksis. Der udføres på grundlag af et
kursusarbejde i husbygning en fuldstændig
kalkulation med dertil hørende materialespe-
cifikationer.
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Foredrag og ekskursioner:
I tilknytning til undervisningen i de forskel-
lige fag i 5. og 6. semester afholdes foredrag
af mere speciel art og foretages besøg på
byggepladser, fabrikker, tekniske og sanitære
anlæg o. lign.

Prøvernes afholdelse.

Stk. 1. For prøvernes afholdelse gælder de
i bekendtgørelse nr. 397 af 21. december 1933
om eksamensordningen ved de statsunderstøtte-
de tekniske skoler fastsatte bestemmelser.

Stk. 2. De nærmere bestemmelser om prø-
vernes tilrettelæggelse fastsættes af direktøren
for tilsynet, der ligeledes fastsætter tidspunktet
for prøvernes afholdelse.

§6.
Opgavegivning.

Til de skriftlige prøver ved opflytnings- og
afslutningsprøverne, til hvilke eksamenskom-
missionen ikke stiller opgaverne, udarbejder de
enkelte teknika de nødvendige opgaver, der
indsendes til eksamenskommissionen i 2 eksem-
plarer inden prøvernes afholdelse.

§7.
Censurering.

Stk. 1. Direktøren for tilsynet afgør i over-
ensstemmelse med bestemmelserne i bekendt-
gørelse nr. 397 af 21. december 1933, i hvilket
omfang eksamenskommissionen henholdsvis de
enkelte teknika skal udpege censorer.

Stk. 2. I tilfælde, hvor eksamenskommissio-
nen udpeger 2 censorer, skal den ene af disse
være medlem af eksamenskommissionen og den
anden en faglærer ved et andet husbygnings-
teknikum end det, hvor prøven afholdes.

Stk. 3. Der tilkommer de censorer, der med-
virker ved bedømmelsen af skriftlige og mundt-
lige prøver eller kursus- og eksamensarbejder,
honorarer, der fastsættes af handelsministeriet.

§8.
Karakterskala.

Stk. 1. Ved bedømmelsen af samtlige opta-
gelses-, opflytnings- og afslutningsprøver an-
vendes følgende karakterskala:

Stk. 2. Hovedkarakteren for bestået eksamen
er:

1. karakter med udmærkelse: mindst 6,00 points
i gennemsnit,

1. karakter: mindst 4,50 points i gennemsnit,

2. karakter: mindst 3,00 points i gennemsnit.

§9.
Optagelsesprøve.

Stk.l. Aspiranter, der søger optagelse i hus-
bygnings-teknikums 1. semester uden i forvejen
at have bestået realeksamen eller en tilsvarende
eksamen med et eksamensresultat på mindst
»mg« eller matematisk-naturvidenskabelig stu-
dentereksamen med mindst »mg-f-« i gennem-
snit, men som i øvrigt opfylder de i § 2 stillede
optagelsesbetingelser, kan med tilladelse fra det
teknikum, hvor optagelse søges, underkaste sig
en optagelsesprøve, som afholdes hvert år i
marts eller oktober.

Stk. 2. Aspiranten må tilmelde sig det tek-
nikum, hvor han søger optagelse, senest 2 må-
neder før prøvens afholdelse.

Stk. 3- Optagelsesprøven afholdes i overens-
stemmelse med bekendtgørelse nr. 397 af 21.
december 1933 efter nedenstående plan:

Fag Prøvens art

Dansk skr.
Tysk mdtl.
Engelsk mdtl.
Regning skr.
Aritmetik skr.
Geometri skr.
Fysik mdtl.
Kemi mdtl.

Stk. 4. Varigheden af de skriftlige prøver
skal være 4 timer. Opgaverne til de skriftlige
prøver stilles af eksamenskommissionen.

Stk. 5. Prøverne bedømmes foruden af fag-
læreren af een censor, der udpeges af det på-
gældende teknikum.
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Stk. 6. For at have bestået optagelsesprøven
kræves et gennemsnitspointstal på mindst 3,00
af samtlige karakterer samt et gennemsnits-
pointstal på mindst 3,00 i regning og de mate-
matiske og naturvidenskabelige fag.

Stk. 7. For aspiranter, der har fulgt dag-
undervisningen i aspirantklassen eller indstiller
sig som privatister, skal samtlige fagprøver af-
lægges i samme eksamenstermin, medens aspi-
ranter, der har deltaget i aftenundervisning i
en aspirantklasse, vil kunne aflægge; fagprøverne
efterhånden, som undervisningen i de enkelte
fag afsluttes.

Stk. 8. Aspiranter, der ikke har deltaget i
aspirantundervisningen ved det teknikum, ved
hvilket de søger optagelse, eksamineres ved op-
tagelsesprøven af de af det pågældende tekni-
kum udpegede eksaminatorer.

Stk. 9- Et teknikum kan give en aspirant,
der har bestået optagelsesprøven ved et af de
andre teknika, tilladelse til at indtræde i 1.
semester. På forlangende udsteder det teknikum,
hvor optagelsesprøven har fundet sted, i så fald
et bevis for denne prøve med angivelse af samt-
lige karakterer.

§ 10.
Opflytnings- og afslutningspraver.

Stk. 1. Ved slutningen af 2. og 4 semester
afholdes opflytningsprøver og ved slutningen af
6. semester afslutningsprøve.

Stk. 2. De normale eksamensterminer for
samtlige prøver ligger i månederne marts (for-
årstermin) eller september/oktober (efterårs-
termin).

Stk. 3- For at kunne indstille sig til en op-
flytnings- eller afslutningsprøve kræves, at den
studerende, foruden at opfylde de i § 12 inde-
holdte krav, har deltaget i det nærmest forud-
gående semesters undervisning uden væsentlige
forsømmelser ved det teknikum, ved hvilket han
indstiller sig til den pågældende prøve. Har den
studerende i semestrets forløb udvist væsentlige
forsømmelser i sit arbejde, kan det pågældende
teknikum uanset årsagen til nævnte forsømme-
lighed nægte at indstille ham til prøven, såfremt
det skønnes, at han har væsentlige mangler i
kundskaber og modenhed i de fag, i hvilke prø-
ven afholdes. Et teknikum er berettiget til at
indstille en studerende til en prøve, når den på-

gældende ved et andet teknikum har modtaget
en tilsvarende undervisning som den, der gives
ved det optagende teknikum i det semester, for
hvilket prøven danner afslutning, dog først efter
anbefalende udtalelser fra det teknikum, ved
hvilket den studerende har modtaget undervis-
ning.

Stk. 4. Det er en betingelse for at kunne ind-
stille sig til en opflytnings- eller afslutnings-
prøve, at den studerende ikke tidligere har ind-
stillet sig mere end 1 gang til den pågældende
prøve uden at have bestået: denne.

Stk. 5. I nedenstående skemaer er det an-
givet, hvilke prøver og bedømmelser, der skal
foretages i de enkelte undervisningsfag. De
nærmere bestemmelser vedrørende opgav egiv-
ning og censurering samt om karakterernes
gruppering og udregning gives af direktøren
for tilsynet.

Stk. 6. I skemaerne er anvendt følgende sym-
boler:

S for skriftlige prøver eller tegneprøver,
M for mundtlige prøver,
P for praktiske prøver,
K for kurusarbejder,
E for hovedprojekt,
* for hovedfagskarakter (gruppe C).

Ved afslutningen af övergångsklassen fra
bygmesterskolens 2. klasse til husbygnings-tek-
nikums 3. semester skal de studerende bestå op-
flytningsprøven efter 2. semester, således at de
underkaster sig opflytningsprøve i fagene: Tysk,
engelsk, matematik, fysik og kemi samt fysiske
og kemiske øvelser; i de øvrige fag anvendes de
i bygmesterskolen opnåede karakterer.
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Stk. 8. Under gruppe A opføres alle karak-
terer med undtagelse af karaktererne for kursus-
og laboratoriearbejder, tegningers udførelse og
orden med skriftlige arbejder.

Stk. 9- Under gruppe B opføres karakterer
for kursus- og laboratoriearbejder og karakterer
for tegningers udførelse, givet af lærere og cen-
sorer i forening. Herunder opføres også karak-
terer for orden med skriftlige arbejder; disse
gives af lærerne alene.

Stk. 10. Under gruppe C opføres hovedfags-
karaktererne.

Stk. 11. Under gruppe D opføres foreløbige
eller endelige diplomkarakterer. Beregnede fore-
løbige eller endelige diplomkarakterer afrundes
til hele tal.

§ n -
Betingelser for at bestå opf lytnings-

og afslutningsprøver.

Stk. 1. For at bestå de enkelte prøver kræ-
ves, at gennemsnittet af samtlige karakterer i
grupperne A, B og C taget hver for sig, udgør
mindst 3,00.

Stk. 2. For at bestå afslutningsprøven kræves
endvidere, at gennemsnittet af samtlige diplom-
karakterer udgør mindst 3,00 points.

Stk, 3- Hovedkarakteren for bestået eksamen
udregnes iøvrigt i overensstemmelse med be-
kendtgørelse nr. 397 af 21. december 1933.

§ 1 2-
Betingelser for opflytning til 3. og 5. semester.

Stk. 1. For at kunne opflyttes til 3. og 5.
semester kræves, at den studerende i den nær-
mest forudgående eksamenstermin har bestået
opflytningsprøven ved det pågældende tekni-
kum eller et andet teknikum.

Stk. 2. Overflytning fra et andet teknikum
kan kun finde sted efter indhentet erklæring fra
dette teknikum.

Stk. 3- I særlige tilfælde kan et teknikum
tillade, at en studerende optages i 3. eller 5.
semester indtil eet år efter bestået opflytnings-
prøve. Er der forløbet mere end eet år fra be-
ståelsen af opflytningsprøven, må ansøgning om
optagelse indgives til direktøren for tilsynet led-
saget af vedkommende teknikums erklæring.
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§ 13.

Diplom.

Stk. 1. Efter bestået afslutningsprøve mod-
tager eksaminanden fra det teknikum, fra hvil-
ket han er dimitteret, et diplom udfærdiget i en
af handelsministeriet godkendt form.

Stk. 2. Diplom må kun udstedes i den god-
kendte form. Det er ikke tilladt de enkelte tek-
nika under nogen anden form at udstede karak-
terlister for opflytning- eller afslutningsprø-
ver, udskrifter af eksamensprotokollen eller lig-
nende til udlevering til de studerende.

§ l 4-
Stk. 1. Nærværende bekendtgørelse træder i

kraft for den undervisning, der påbegyndes ved

de forskellige husbygnings-teknika efter den 1.
juni 1957.

Stk. 2. Til afholdelse af den i nærværende
bekendtgørelse angivne undervisning og de heri
foreskrevne prøver kræves handelsministeriets
tilladelse.

Stk. 3- Direktøren for tilsynet med den tek-
niske undervisning for håndværkere og industri-
drivende bemyndiges til at fastsætte de nød-
vendige overgangsbestemmelser.

Handelsministeriet, den 19. august 1957.

Kjeld Philip.

Knud Agbo.
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TEKNIKERKOMMISSIONEN

BILAG 28

København, den 28. november 1938.

Fra Det tekniske Selskabs Skoler i København
har teknikerkommissionen modtaget vedlagte
skrivelse af 13. d. m. med bilag, hvori selskabet
under henvisning til, at tilgangen til maskin-
og elektroteknikum i de senere år er forøget så
stærkt, at det ikke med sikkerhed kan påregnes,
at selskabet kan skaffe undervisningslokaler og
i særdeleshed ikke kvalificerede lærerkræfter
til det stigende antal elever, har vedtaget at
træffe visse adgangsbegrænsende foranstaltnin-
ger.

Idet man hoslagt fremsender den omhand-
lede henvendelse til handelsministeriets videre
foranstaltning, skal man fremhæve, at det un-
der kommissionens overvejelser har været til-
stræbt at skabe den friest mulige adgang til de
forskellige tekniske og videnskabelige uddan-
nelser. Således har kommissionen anbefalet, at
der ved indrettelse af uddannelsen af akademi-
ingeniører og ved en forøgelse med 50 % af
den hidtidige antagelseskapacitet ved elektroin-
geniørstudiet ved Danmarks tekniske Højskole
er skabt bedre studiemuligheder for akademisk
uddannede ingeniører. Særlig for så vidt angår
teknikum har kommissionen tidligere henstillet,
at de vanskeligheder, som den stærkt stigende
tilgang til denne uddannelse kunne påregnes at

ville medføre i henseende til lokaler, ansættelse
af kvalificerede lærerkræfter og undervisnings-
muligheder iøvrigt, i tide blev søgt afhjulpet.

Man må derfor finde det særdeles betænke-
ligt, at enkelte teknika på egen hånd gennem-
fører en skærpelse af adgangsbetingelserne i
de af handelsministeriet i 1952 og 1955 god-
kendte undervisningsplaner og eksamensregula-
tiver for maskin- og elektroteknika, således
som disse er blevet ændret i efteråret 1957.

Idet bemærkes, at kommissionens arbejdsud-
valg er blevet orienteret om, at der ved Odense
maskinteknikum på anden måde praktiseres en
form for adgangsbegrænsning, som går ud over
de af handelsministeriet godkendte optagelses-
betingelser, skal man henstille, at ministeriet,
såfremt det påtænkes at indføre skærpede ad-
gangsbetingelser til teknika, forelægger spørgs-
målet for kommissionen, hvorved bemærkes, at
nærværende sag på grund af sagens hastende
karakter ikke har været forelagt den samlede
kommission til drøftelse.

A. N. Neergaard.

Henning Friis.

Handelsministeren.
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DET TEKNISKE SELSKABS SKOLER

UNDERBILAG TIL BILAG 28

København, den 13. november 1958.

Som det vil være bekendt, er tilgangen af
studerende til herværende Maskin- og Elektro-
teknikum gennem de sidste otte år blevet fire-
femdoblet. De heraf følgende problemer har
gentagne gange indgående været drøftet i Det
tekniske Selskabs bestyrelse, hvor man stedse
har været og fremdeles er enige om, at der bør
gives adgang til disse uddannelse:: for, så vidt
muligt, alle de ansøgere, som opfylder de gæl-
dende krav.

Imidlertid ser Det tekniske Selskab sig nu
ved en yderligere og pludselig stigning i antal-
let af aspiranter stillet overfor den kendsger-
ning, at man ikke med sikkerhed kan skaffe
plads og navnlig ikke kvalificerede lærerkræfter
til alle de elever, som for tiden forbereder sig

til optagelsesprøven i foråret 1959. Bestyrelsen
har derfor på et møde den 12. ds. enstemmigt
og med beklagelse vedtaget at træffe visse ad-
gangsbegrænsende foranstaltninger, forhåben-
lig af midlertidig karakter og - på grund af
den akutte situation - uanset resultaet af de
overvejelser om mulige ændringer i optagelses-
betingelserne, der for tiden pågår andetsteds.

Den nærmere motivering herfor fremgår af
hoslagte, til brug ved bestyrelsens interne over-
vejelser udarbejdede memorandum, som herved
fremsendes til behagelig orientering, før offent-
liggørelse sker.

Ærbødigst

Bar ner-Rasmussen.

Teknikerkommissionen.
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TEKNIKERKOMMISSIONEN

BILAG 29

København, den 30. januar 1957.

Undervisningsministeriets udvalg vedrørende
den matematisk-naturvidenskabelige uddannelse
m. v. har forelagt teknikerkommissionen ved-
lagte forslag fra Danmarks tekniske Højskole
vedrørende foranstaltninger, der hurtigt kan
forøge antallet af elektroingeniører. Undervis-
ningsministeriets udvalg har tiltrådt forslaget,
der ligeledes er blevet tiltrådt af finansministe-
riets udvalg til behandling af midlertidige for-
anstaltninger med henblik på forøgelse af an-
tallet af teknikere m. v.

Forslaget har været behandlet i teknikerkom-
missionens møde tirsdag den 29. januar 1957,
og kommissionen skal herefter udtale følgende:

Efter de for kommissionen foreliggende op-
lysninger må man anse en forøgelse af antallet
af elektroingeniørstuderende for at have en
særlig høj prioritet i bestræbelserne for at

fremskaffe større udbud af videnskabeligt ud-
dannet teknisk arbejdskraft, idet der allerede
er mangel på elektroingeniører og efterspørgs-
len efter sådanne ingeniører påregnes at blive
stærkt forøget under de kommende års tek-
niske udvikling.

Teknikerkommissionen har derfor, med alle
tilstedeværende stemmer, vedtaget at indstille
til statsministeriet, at der drages omsorg for, at
de af Danmarks tekniske Højskole foreslåede
bevillinger stilles til rådighed så hurtigt, at
forøgelsen af det antal elektroingeniørstude-
rende, der kan optages på højskolen, kan finde
sted pr. 1. september 1957.

C. A. Møller.

Henning Friis.

Statsministeriet.
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UNDERBILAG TIL BILAG 29

DANMARKS TEKNISKE HØJSKOLE
København, den 11. december 1956.

FORANSTALTNINGER, DER HURTIGT KAN FORØGE ANTALLET AF
ELEKTROINGENIØRER

I de senere år er der optaget ca. 80 elektro-
ingeniørstuderende; det samlede antal optagne
andrager 400 pr. år. I sommeren 1956 ønskede
imidlertid 170 ansøgere primært at blive op-
taget på E-retningen. Endnu stærkere end fra
nogen anden side er E-ingeniørerne blevet
efterspurgt såvel her som i vore nabolande, der
da også ligesom her straks er gået i gang med
planer til udbygning.

Ved vor højskole beror vanskelighederne ved
forøgelsen af E-retningen på flere forhold,
hvoraf skal nævnes:

1) Elektroteknisk Laboratorium (stærkstrøm)
er bygget i 1903 og har ikke siden fået
nævneværdige udvidelser. Gennem mange
år fik også maskiningeniørerne øvelser her,
men dette har for et par år siden måttet
opgives, og disse øvelser foregår nu midler-
tidig på Københavns Maskinskole.

2) Ved 1. del findes forelæsninger, til hvilke
der ikke mere er plads til alle deltagere.
Eksempelvis skal narvnes, at der allerede nu
indbefattet omgængere i fysik b er over
450 deltagere. Der findes kvm eet fysik-
auditorium, og dette kan højst rumme ca.
400 deltagere.

3) Tegnestuerne til 1. del er ved »dobbelt og
tredobbelt belægning« af tegnepladserne
bragt op til at muliggøre 400 deltagere hø-
rende til 1. studieår og 300 hørende til 2.
studieår (idet kemiingeniørerne kun har
tegning i 1. år).

Højskolen havde derfor den overbevisning,
at udvidelse af det nuværende antal optagne,
ialt 400 pr. år, havde nået et absolut maksi-
mum, indtil bygningsudvidelser havde fundet
sted.

Ved drøftelserne af en ny studieordning for
elektroingeniørerne til 2. del fremkom imid-
lertid en mulighed, der alene ved bevilling af

udstyr og personel vil muliggøre en forøgelse
af de årligt optagne elektroingeniører fra ca.
80 til ca. 120, altså med 50 %. Da studiets
varighed er 5V2 år, bliver den samlede for-
øgelse af studentertallet således ca. 240 stude-
rende, når alle årgange er inde.

Ordningen forstærker den »overfyldning«,
som i de senere år har bragt højskolen mange
ulemper, men da man ser hen til fuldførelse
i løbet af 2-3 år af en ny bygning i Stokhus-
gade og en researchbygning ved Rigensgade,
og da den fulde byrde af forøgelsen først frem-
kommer efter 2-3 års forløb, er man i betragt-
ning af den store mangel på elektroingeniører
fra alle sider gået ind for forslaget, der går ud
på fra 1. september 1957 at optage 120 elek-
troingeniører.

For at muliggøre dette vil der udkræves:

A. En eengangsbevilling til udstyr og mindre
anlæg.

B. Forøgelse af en del annua.
C. Forøgelse af medhjælpssummen.

Elektroingeniørerne er til 2. del opdelt på
3 afdelinger, der kort betegnes:

P = Stærkstrømselektroteknik, elektriske anlæg,
elektriske maskiner, elektronik og servo-
teknik.

F = Teoretisk og eksperimentel fysik (herun-
der atomfysik).

T == Svagstrømselektroteknik, telefon, telegraf,
radio, fjernsyn, radar og servoteknik.

Hidtil har de 80 optagne omtrent fordelt sig
således:

20 P 10 F 50 T

medens de 120, der foreslås optaget fremtidig,
tænkes fordelt omtrent således:

40 P 20 F 60 T
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De foreslåede foranstaltninger og de nødven-
dige bevillinger kan kort motiveres således:

Ved 2. del af eksamen (3V2 år).

1. Studerende i afdeling P:
Hidtil har alle elektroingeniører fået deres

øvelser i stærkstrøm i Elektroteknisk Laborato-
rium (Farimagsgade).

I fremtiden vil alene studerende i afdeling P
få stærkstrømsøvelser her. Samme studerende
vil tillige få deres svagstrømsøvelser her. Loka-
lerne kan ikke udvides, men dette kompenseres
ved, at antallet af studerende, der skal arbejde
her, nedsættes fra 80 nu til ca. 40 (altså i
stedet for alle studerende alene P-retningen).
Til gengæld skal svagstrømsøvelserne for disse
da også foregå her, ligesom det længe savnede
videregående kursus for stærkstrøm gennem-
føres. Endvidere skal kursus for maskininge-
niører atter føres tilbage til dette laboratorium.

Eengangsudgifterne omfatter installationer
og udstyr for videregående stærkstrøm, for
svagstrøm (alene til afdeling P), for elektro-
nik og servoteknik samt for elektriske anlæg og
maskiner.

Annuets forhøjelse skal dække forbrugsgods
i det daglige og vedligeholdelse af det nye ud-
styr.

2. Studerende i afdeling F: (Fysisk fløj, Sølv-
gade).

I fremtiden vil afdeling F som nævnt optage
20 studerende mod nu højst 10. Dette opnås
ved at opbevare den historiske Fysisk Samling
på andet sted, hvorved frigøres et par mindre
rum, der i forbindelse med et kælderlokale re-
præsenterer afdelingens rumlige udvidelse.

3. Studerende i afdeling T vil fremtidig om-
fatte ca. 60 studerende.

I svagstrøm vil såvel de nævnte 60 som de
20 studerende under afdeling F få deres ud-
dannelse i Laboratoriet for Telegrafi og Tele-
foni m. v. (Øster Voldgade 10), hvis udstyr
tænkes væsentligt forøget. Der vil her i særlige
lokaler blive indrettet stærkstrømslaboratorium
for de samme studerende, omfattende alminde-
lig elektroteknik og elektriske maskiner m. v.
En tegnestue og en maskinsal er tænkt at give
plads for denne virksomhed.



208

Desuden vil der til det fordoblede antal forelæsninger og opgavetræning udkræves:

Foreslås
bevilget fra :

x/4 1959

1/4 1959
a/o 1959
Vo 1959
V-i 1957

1. del af eksamen (2 år).

Årsagerne til, at den omhandlede forøgelse
af elektroingeniørerne også medfører udgifter
ved 1. dels studiet, er eksempelvis berørt oven-
for.

I princippet beror vanskelighederne på, at en
hel del forelæsninger, der nu er fælles for 3
eller 4 studieretninger, d. v. s. 300 henholdsvis
400 studerende, ikke kan rumme flere tilhørere
end de anførte. Enkelte forelæsningsrækker i
1. studieår har allerede måttet dubleres, således
f. eks. i fysik a, hvor tilhørerantallet nåede op
pa 500 (400 nyoptagne + 100 omgængere).
Da der kun findes eet fysikauditorium, skete
delingen ved at lade omgængerne danne et sær-
ligt hold, der fik fysikken gennemgået påny
uden forsøgsopstillinger, idet disse deltagere jo
tidligere havde overværet demonstrationerne.

I fysik b (2. studieår) vil en lignende deling
snart være nødvendig, men kan sandsynligvis
udskydes et par år. Inden udløbet af en sådan
tid vil højskolen søge indrettet endnu et stort
fysikauditorium enten ved ændrir.g af et af de
store auditorier i Øster Voldgade eller i en ny-
bygning i Rigensgade, såfremt bevilling til
yderligere udbygning af højskolen opnås.

For de matematiske fag (matematisk analyse,
rationel mekanik, geometri, anvendt matema-
tik) gælder, at der arbejdes med hold på 300
+ omgængere. Til en dublering af forelæs-
ningerne er det nødvendigt at have flere audi-
torier, og det fornødne forslag herom er frem-
sat (se forslag 2 fra Danmarks tekniske Høj-
skole) og forventes at blive gennemført.

I kemi er de største hold (for retningerne
M, B og E) ligeledes på 300 + omgængere.

Som allerede nævnt er tegnestuerne til 1.
del helt beslaglagt med 400 tegnepladser til 1.
studieår og 300 til 2. studieår.

Denne korte fremstilling viser, at enhver for-
øgelse udover det nuværende antal kun er mu-
lig ved delinger (dubleringer) og følgelig må
medføre udgifter. I denne forbindelse skal det
fremhæves, at undervisningen til 1. del ved
vor højskole i udgift pr. elev pr. år fremviser
et væsentligt mindre tal end ved andre tek-
niske højskoler af samme standard.

Højskolen vil dog ved dubleringer være i
stand til fra 1. september 1957 også for 1. dels
vedkommende at kunne forøge elektroinge-
niørernes antal fra 80 til 120 (eller en total
forøgelse af studerende til den to-årige 1. del
med 80 studerende) ved at få bevilget et een-
gangsbeløb, nogle medhjadpslønnede amanuen-
sisstillinger samt en medhjælpssum.

Derved er en dublering ikke helt gennem-
ført. Der vil dog kun kræves beskedne drifts-
bevillinger til en yderligere forøgelse af antal-
let af årligt optagne fra de nuværende 400 til
500, men denne yderligere udvidelse vil først
kunne finde sted, når en nybygning er tilveje-
bragt, jfr. forslag 5 fra Danmarks tekniske
Højskole.

Gennemførelse af det heromhandlede for-
slag (forøgelse af antallet af E-studerende med
50 %) vil forudsætte følgende:

1 medhjælpslønnet amanuensis i matematik fra 1/Q 1957
I medhjælpslønnet amanuensis i matematik fra xl9 1958
Forøgelse af medhjælpssummen til delvis dublering af undervisning i

1) rationel mekanik, 2) geometri, 3) fysik 9.000 kr. fra 1/9 1957
forhøjet til 18.000 kr. fra 1IQ 1958

Forhøjelse af medhjælpssummen for undervisning i tegning 3.000 kr. fra 1/9 1957
forhøjet tii 6.000 kr. fra x/g 1958

Eengangsudgift til anskaffelse af tegneborde samt til belysning for samme m. v.
( 1 . studieår) 12.000 kr. til lU 1957
samt for 2. studieår 12.000 kr. til XU 1958
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Da F-afdelingen foreslås forøget så betyde- fessoratet vil ikke betyde nogen merudgift for
ligt, stiller højskolen tillige forslag om, at staten, idet amanuensisstilling + lektorat mod-
amanuensis, civilingeniør Asger Nielsen, (der svarer udgiften til professoratet,
fra 1/9 1952 som lektor overtog ledelsen af af- Asger Nielsens data er følgende: Polytek-
delingens daglige arbejde med undervisning og nisk kandidat (elektroingeniør) 1948, ansat
forskning), ansættes som professor. Han har som honorarlønnet, videnskabelig assistent ved
vist fremragende evne til sin gerning og skabt højskolens fysiske samling fra 1/4 1948, lektor
sig et meget smukt navn. Oprettelsen af pro- i teoretisk og eksperimentel fysik fra 1/9 1952.

14
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TEKNIKERKOMMISSIONEN

BILAG 30

København, den 26. februar 1957.

Undervisningsministeriets udvalg vedrørende
den matematisk-naturvidenskabelige uddannelse
m. v. har forelagt teknikerkommissionen ved-
lagte forslag fra Danmarks tekniske Højskole
til indretning af en ny valgfri ingeniøruddan-
nelse for ansøgere til højskolen og har i prin-
cippet anbefalet dette forslag.

Det har derefter været behandlet i tekniker-
kommissionens møder den 29- januar og 18.
februar d. å. og har imellem disse to møder
været forelagt finansministeriets udvalg og han-
delsministeriets teknikumudvalg til udtalelse.

Finansministeriets udvalg har anbefalet, at
der i overensstemmelse med det ligeledes ved-
lagte forslag bevilges de nødvendige midler
til gennemførelse af den foreslåede uddannelse
for det første år.

Handelsministeriets teknikumudvalg har bl. a.
påpeget, at man forventer, at antallet af dimit-
tender fra teknika vil blive mere end fordoblet
på det tidspunkt, det første hold ingeniører fra
den foreslåede retning dimitteres, og har der-
for udtrykt betænkeligheder ved at tiltræde for-
slaget. Udvalget har endvidere udtrykt tvivl
om, hvorvidt en ny uddannelse som. den fore-
slåede ville udfylde et klart tomrum i komplek-
set af allerede nu eksisterende uddannelses-
former, og har endelig påpeget, at forslagets
gennemførelse også bør afhænge af, hvilke
midler der står eller kan forventes at stå til
rådighed for afhjælpning af de behov, der så-
vel på kortere som på længere sigt vil være her
i landet for personale med en videregående tek-
nisk uddannelse.

Under behandlingen i kommissionen har In-
geniør-Sammenslutningens repræssntant ikke
kunnet tiltræde, at der indføres en tredie in-
geniøruddannelse ved siden af de to hævd-
vundne ingeniøruddannelser på henholdsvis
Polyteknisk Læreanstalt og på teknika.

På mødet den 18. februar d. å. var der iøv-
rigt enighed om, at det var særdeles ønskeligt

at gennemføre forslaget, og at den foreslåede
uddannelse søges påbegyndt i 1957 som en
forsøgsvis ordning, således at den nye uddan-
nelses undervisningsmæssige udformning og
indhold ikke betragtes som definitivt fastlagt
med tilrettelægning af undervisningsplanerne
for 1957/58.

Kommissionen kan som grundlag for sin an-
befaling dels henvise til den af Danmarks tek-
niske Højskole givne begrundelse og dels an-
føre, at man her ser en mulighed for hurtigt at
iværksætte en uddannelse, som er egnet for et
betydeligt antal matematisk-naturvidenskabelige
studenter og personer med tilsvarende uddan-
nelse, der ikke i øjeblikket får adgang til stu-
diet på Danmarks tekniske Højskole. Kommis-
sionen lægger vægt på, at der ved skabelsen af
to uddannelser beregnet for matematisk-natur-
videnskabelige studenter m. fl. - i stedet for
som hidtil een - bliver mulighed for at til-
byde en egnet undervisning for en væsentligt
større kreds end hidtil uden af den grund at
slå af på kravene til civilingeniøruddannelsen.

Med hensyn til denne uddannelses placering
i forhold til de to hævdvundne ingeniøruddan-
nelser skal kommissionen bemærke, at man læg-
ger vægt på, at der opretholdes en så nøje for-
bindelse mellem den nye uddannelse og den
traditionelle uddannelse på Danmarks tekniske
Højskole, at overgangsmulighederne ikke unø-
digt besværliggøres.

Under henvisning til foranstående skal tek-
nikerkommissionen indstille, at statsministeriet
drager omsorg for, at den foreslåede uddan-
nelse forsøgsvis påbegyndes i efterårssemestret
1957, idet man samtidig skal henstille, at det
tilkendegives Danmarks tekniske Højskole, at
det, efterhånden som den nye uddannelse ud-
vikler sig og finder sin form, må søges - gen-
nem fagenes opdeling, tidsmæssige placering og
indhold såvel ved tilrettelægningen af den nye
uddannelse som af civilingeniørstudiet - at lette
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mulighederne for overgang til uddannelse som dighed på så tidligt et tidspunkt, at det bliver
civilingeniør, såfremt de pågældende måtte muligt at påbegynde undervisningen for stu-
have lyst og evner dertil. denterne af årgang 1957, d. v. s. fra den 15.

Man skal endvidere henstille, at de af Dan- august 1957.
marks tekniske Højskole foreslåede bevillinger ^ * Mali
henholdsvis til etablering og til undervisnin- "' ' [
gens gennemførelse det første år stilles til rå- Gregers Thomsen.

Statsministeriet.



212

UNDERBILAG TIL BILAG 30

København, den 18. januar 1957.

FORSLAG TIL INDRETNING AF EN NY, VALGFRI INGENIØRUDDANNELSE FOR
ANSØGERE TIL DANMARKS TEKNISKE HØJSKOLE

Uddannelsen af civilingeniører på Danmarks
tekniske Højskole bør fortsat baseres på et ret
vidtgående studium af grundvidenskaberne.
Det må stadig være et nyttigt og nødvendigt
mål, at et passende kontingent: af landets inge-
niører uddannes til ud fra en solid forankring i
grundvidenskaberne at kunne bygge med på ud-
viklingen af de tekniske fag, der alle repræ-
senterer underafsnit af fysik og kemi med ma-
tematik som et meget betydningsfuldt hjælpe-
middel. De tekniske fag får da også ved civil-
ingeniøruddannelsen en belysning, som ikke
ville være mulig uden den dybtgående teore-
tiske forskoling.

Erfaringer, indhøstet gennem årene, udviser,
at ikke alle højskolens ansøgere egner sig til
netop denne uddannelse. Erfaringerne herom
har fået en stærkt understregning i sådanne år,
hvor højskolen har været i stand til at optage
en høj procentdel af ansøgerne (op til 82 % ) ,
medens årgange, hvor kun 5 5-60 % har kun-
net optages, har vist, at man med disse har fået
et i gennemsnit langt bedre egnet elevmateriale
til civilingeniørstudiets krav. Højskolen kunne
i 1956 kun optage ca. 60 % af ansøgerne (400
af ca. 660) og venter i de nærmeste år kun at
kunne optage 50 % eller mindre, afhængigt af
i hvilket tempo højskolen udbygges. Antallet af
ansøgere vil i 1957 antagelig andrage 750, og
dette tal vil formentlig vokse til 800 i 1958 og
i I960 til ca. 900. Højskolen håber til I960 at
være blevet sat i stand til at optage ialt 500
pr. år.

Det er således allerede nu et betydeligt antal
ansøgere, der må afvises af pladsmangel. De
ovenfor omtalte erfaringer viser imidlertid, at
det ikke vil være rigtigt eller lykkeligt at ud-
vide højskolen til at skaffe adgang for alle an-
søgere til civilingeniørstudiet. Dette falder, for

det antal der ikke har mere end jævne anlæg
for matematik og naturvidenskab, tungt; det
bliver i bedste fald længere end normalt, og i
alt for mange tilfælde gennemføres det ikke
eller med et resultat, der er lige utilfredsstil-
lende for den studerende og for højskolen.

Man har ud fra disse betragtninger længe
næret ønske om, at de studenter og ligestillede,
der attrår et teknisk studium, skulle have mu-
lighed for at træffe et valg mellem civilinge-
niørstudiet og en mindre teoretisk, men solid og
bred ingeniøruddannelse, der naturligvis også
ville frembyde den fordel at være af noget kor-
tere varighed. Sådanne muligheder foreligger
i mange lande og bør fremskaffes også i vort
land hovedsagelig af følgende grunde:

1) Der fremkommer stedse flere ansøgere til
civilingeniørstudiet, end der vil være egnet
netop til denne uddannelse, hvor Danmark
heller ikke relativt uddanner færre end an-
dre lande.

2) Der findes et stort antal studenter, der ville
foretrække en noget mindre teoretisk, men
dog bred og dybtgående uddannelse, når
denne var tilrettelagt netop for studenter.

3) Der vil stedse findes et andet antal studen-
ter, der, såfremt de ikke kunne vinde op-
tagelse til civilingeniørstudiet, alternativt
ville vælge den kortere uddannelse.

En ny, kortere ingeniøruddannelse for studen-
ter kan (i lighed med hvad der forefindes man-
ge steder i udlandet) i princippet tilrettelægges,
som det vil fremgå af nedennævnte skitserede
4 studieplaner for henholdsvis kemi-, maskin-,
bygnings- og elektroteknikken. For sådanne
kandidater fra den korte uddannelse, der senere
måtte ønske at supplere deres studier med hen-
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blik på at opnå diplom som civilingeniører, tæn-
kes tilrettelagt et særkursus.

Det foreslås, at der allerede i sommeren 1957
forsøges tilrettelagt et kursus for een klasse på
25 à 30 af hver af disse retninger. En sådan
begyndelse, der i sin start baseres på lejede lo-
kaler og løsere tilknyttede lærere, vil være vel
motiveret i en tid, hvor mangel på teknikere
repræsenterer en tabgivende ulempe. Det er
ligeledes naturligt at bekæmpe manglen på tek-
nikere ved at tilbyde en uddannelse til netop
studenterne, når disse melder sig i større tal end
svarende til den tekniske højskoles muligheder.

De ovennævnte små hold på hver 25 à 30 er
der håb om at kunne skaffe forhåndenværende
lokaler (herunder tegnestuer og laboratorier)
samt lærere til, medens dette for større hold
skønnes udelukket. Sådanne lokaler vil næppe
blive beliggende samlet, og undervisningstiden
vil utvivlsomt blive forskudt, f. eks. i hoved-
sagen være beliggende i eftermiddags- og aften-
timer.

Det vil imidlertid være rigtigt straks at for-
berede den heromhandlede nye uddannelses
fremtid. Højskolen har derfor anset det for sin
pligt (efter at tanken ved drøftelser indenfor
højskolen, i Dansk Ingeniørforening og med
talrige industriledere har vundet stærk tilslut-
ning) at fremsætte et skitseforslag til en perma-
nent ordning, der forudsætter, at der årlig op-
tages 50 studerende (2 klasser à 25) på hver
studieretning. Lokaler for et sådant antal stude-
rende må beregnes efter et totalt antal på ca.
700 (3 à 3V2 årgange + evt. omgængere). Til
auditorier, tegnestuer, laboratorier, arbejdsrum
for lærere samt fornødne fællesrum som kanti-
ne, garderobe, toiletter etc. vil medgå ialt ca.
10.000 m2 brutto-etageareal. Der er alene for-
udsat undervisningsvirksomhed i lokalerne.

De 4 studieretninger med et samlet elev-
tal på ca. 700 vil eksempelvis kunne finde
plads i de to på vedlagte plan viste bygninger
blok III og IV, der hver rummer 4800 m2 brut-
to-etageareal. Skitseprojektet forudsætter såle-
des, at bygningerne opføres i nær forbindelse
med Danmarks tekniske Højskoles nuværen-
de bygningskompleks, hvorved fælles forvalt-
ning og koordination af undervisningskapacite-
ten kan finde sted.

Samtlige anlægsudgifter indbefattet specielle
tekniske installationer, laboratorieudstyr og
møblering for 700 elever er kalkulatorisk bereg-
net til ca. 11 mill. kr.

De årlige driftsudgifter (for en skole med
700 elever) kan kalkulatorisk opstilles således:
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1. Vedligeholdelse, opvarmning, gas,
vand, elforbrug, rengøring, admi-
nistration og kontorudgifter 250.000 kr.

2. Annua til de 4 afdelinger:
Kemiafdelingen 125.000 kr.
Maskinafdelingen 125.000 »
Bygningsafdelingen 40.000 »
Elektroafdelingen 60.000 »

350.000 »
3. Aflønning af lærere, amanuenser,

laboranter og håndværkere 1.200.000 »

lait: 1.800.000 kr.

Under de midlertidige forhold, hvor man
uden at afvente nye bygninger går i gang med
små hold i lejede og lånte lokaler, er det ikke
muligt at beregne alle driftsudgifter på for-
hånd.

Det skønnes, at lærerlønninger og annua vil
andrage:

Udgift Indtægt
kr. kr.

1. år (kun 4 klasser eller
100 elever) 260.000 10.000

2. år (8 klasser eller
200 elever) 520.000 20.000

3. år (12 klasser eller
300 elever) 780.000 30.000

Ved civilingeniørstudiet erlægges et under-
visningsgebyr, der for hele studiet andrager
300 kr. Forudsættes et lignende gebyr for de
heromhandlede studier, vil der opstå en indtægt
pr. år som anført i tabellen.

Foruden de nævnte driftsudgifter til den im-
proviserede skole kan samme dog også medføre
anlægsudgifter til materiel som tegneborde med
særlig hertil hørende belysning, instrumenter
og andet udstyr, der ikke kan lånes. En bereg-
ning over dette er ikke mulig, før den konkrete
låne- og lejemulighed foreligger og kan tages
op til nærmere forhandling.

I.

Ingeniøruddannelsen i de kemiske fag.

Uddannelsen strækker sig over 3V2 år, hvoraf V2 år er praktisk uddannelse i en industri-
virksomhed som praktikant.
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1) Et punktum anbragt inde i tabellen angiver, at der ved slutningen af det halvår, hvori det er anbragt,
afholdes eksamen i det pågældende fag.

Timer
ialt

Timer pr. halvår 378 380 428 352 483 198 2219

1) Det første af hvert af de 3 tal i skemaet angiver antal øvelsesuger
» andet » » » » 3 » » » » » dage pr. uge
» tredie » » » » 3 » » » » » timer pr. dag

Produktet af de 3 tal udgør altså det pågældende fags øvelsestimeantal i det halvår, hvorunder tallene er
placeret.
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IL

Ingeniøruddannelsen i maskintekniske jag.

Uddannelsen er 4-årig, hvoraf 1 år er praktisk uddannelse, fortrinsvis i industrien.

Timemæssig oversigt.
Klasse- Øvelses- Timer
timer timer ialt

1. halvår 357 204 561
2. » 408 153 561
3.-4.» Praktisk uddannelse
5. » 450 144 594
6. » 425 136 561
7. » 378 216 594
8. » 323 238 561

2341 -f- 1091 = 3432

Der skønnes at måtte anvendes til hjemme-
arbejde og eksamenslæsning 2040

Tilsammen: 5472





218

Timemassig oversigt.

Klasse- Øvelses- Timer
timer timer ialt

1. halvår 594 232 826
3. » 288 200 488
4. » 252 240 492
5. » 288 320 608
6. » 320 360 680
7. » 288 300 588

2030 1652 3682
Der skønnes at måtte anvendes hjemmearbejde: 1700

Ialt . . . 5382

Timer
ialt

Timer pr. halvår 594 288 252 288 320 288 2030

!) Et punktum bag ved et ugentligt timeantal i skemaet betyder, at vedkommende fag afsluttes med eksamen i
slutningen af det halvår, hvorunder det pågældende timetal er placeret.
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IV.

Ingeniøruddannelsen i de elektrotekniske fag.

Uddannelsen er 31/2-årig, hvoraf V2 år er praktisk uddannelse.

Tidsmæssig oversigt.
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Timemæssig oversigt.
Klasse- Øvelses- Timer
timer timer ialt

1. halvår 616 198 814
2. » 308 99 407
4. » 570 171 741
5. » 540 162 702
6. » 456 228 684
7. » 192 96 288

2682 954 3636
Der skønnes at måtte anv. hjemmearbejde i 2034

Ialt 5670

Hertil kommer eksamensarbejde, 8 uger i 7. halvår,
samt værkstedskursus og praktisk uddannelse.

J) Et punktum bag ved et ugentligt timetal i skemaet betyder, at vedkommende fag afsluttes med eksamen
i slutningen af det halvår, hvorunder det pågældende timetal er placeret.
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Fagfordeling, fortsat.

Øvelsestimer 1J for afd. P.
Halvår: 1 2 4 5 6 7 Ti°?er

pr. fag
Geometri og afbildnings-

lære (tegning) 22-2-3 11-2-3 198
Alm. elektroteknik 22-1-3 11-1-3 191-3 18-1-3 210
El. maskiner og anlæg, kur-

susarb 19-1-3 18-1-3 19-4-3 8-4-3 435
Elektroteknik 19-1-3 18-1-3 111

Timer pr. halvår 198 99 171 162 228 96 954

Hertil kommer eksamensarbejde, 8 uger i 7. halvår (8-6-7 — 336 timer).

Øvelsestimer1) for afd. T.
Halvår: 1 2 4 5 6 7 T i n ? e r

pr. fag
Geometri og afbildnings-

lære (tegning) 22-2-3 11-2-3 198
Alm. elektroteknik 22-1-3 11-1-3 99
Teleteknik 19-3-3 18-3-3 19-4-3 8-4-3 657

Timer pr. halvår 198 99 171 162 228 96 954

Hertil kommer eksamensarbejde, 8 uger i 7. halvår (8-6-7 — 336 timer).

*) Det første af hvert af de 3 tal i skemaet angiver antal øvelsesuger
» andet » » » » 3 » » » » » dage pr. uge
» tredie » » » » 3 » » » » » timer pr. dag

Produktet af de 3 tal udgør altså det pågældende fags øvelsestimeantal i det halvår, hvorunder tallene er
placeret.



222

BILAG 31

DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT
Danmarks tekniske Højskole.

København, den 2. juli 1959-

TIL TEKNIKERKOMMISSIONEN

I anledning af, at Teknikerkommissionen
snart skal afslutte sit arbejde, har kommissio-
nens formand, dr. techn. A. N. Neergaard hen-
vendt sig til Danmarks tekniske Højskole med
anmodning om, at man herfra fremkommer med
oplysninger og synspunkter vedrørende den hø-
jere ingeniøruddannelse.

I betragtning af den korte tid, der er til rå-
dighed, må redegørelsen begrænses til at gen-
give nogle af de principielle synspunkter, som
vinder overvejende tilslutning inden for Dan-
marsk tekniske Højskoles lærerråd.

Højskolens flytteplaner.

I november 1957 blev det besluttet, at Dan-
marks tekniske Højskole skulle flytte til et om-
råde uden for København (Lundtofte); her
bliver der for lang tid fremover tilstrækkelig
plads ikke alene til de nuværende laboratorier
og anlæg, der længe har været hæmmet af tran-
ge pladsforhold, men også til betydelige ud-
videlser, der forestår.

Højskolen anbefaler, at alle kræfter sættes ind
på at få gennemført flytningen til Lundtofte så
hurtigt som muligt; det er nødvendigt for sam-
fundets trivsel, der er afhængig af skabelse af
nye og udvikling af bestående industrier, at
der sker tilgang af stadig højere kvalificerede
ingeniører. I denne forbindelse fremhæver vi,
at det er lige så vigtigt for at opfylde dette for-
mål, at der skaffes forskningen gode kår, som
det er at tilvejebringe de nødvendige under-
visningsfaciliteter; forskning eller lignende ska-
bende virksomhed er en nødvendig forudsæt-
ning for tilfredsstillende teknisk undervisning
på højeste plan.

Det er ikke nok, at der opføres gode bygnin-
ger og sikres tilstrækkelige udvidelsesmulig-
heder på Lundtoftesietten; der skal tillige inve-

steres betydelige summer i laboratorieudstyr
o. lign., hvis højskolen skal bringes på højde
med tidens krav, og der vil blive tale om store
personaleudvidelser i den kommende tid; dette
punkt vil senere blive nærmere belyst.

Undervisningsplaner.

Arbejdet med planlægning af højskolens af-
delinger i Lundtofte har medført, at alle høj-
skolens fagråd er gået i gang med en gennem-
gribende revision af civilingeniøruddannelsens
studieplaner med det formål at højne studiets
teknisk-videnskabelige niveau; der lægges større
og større vægt på ingeniørfagenes teoretiske
grundlag; denne udvikling gør det i øvrigt hen-
sigtsmæssigt, at der foruden civilingeniørstudiet
findes endnu en akademisk baseret ingeniørud-
dannelse på højt niveau med mere direkte prak-
tisk sigte, og en sådan uddannelse er under ud-
vikling i Danmarks Ingeniørakademi.

Civilingeniørstudiet og akademiingeniørstu-
diet har en naturlig tilknytning til hinanden,
idet de ingeniører, der uddannes, i så høj grad
som muligt skal supplere hinanden på arbejds-
markedet.

Akademiingeniøruddannelsens studieplaner
er i deres foreløbige form udarbejdet under le-
delse af nogle af højskolens lærere og må utvivl-
somt fremover gøres til genstand for fortsat be-
arbejdelse; vi anser det for vigtigt, at Ingeniør-
akademiets vækst i de første år sker i roligt
tempo.

De nye studieplaner ved Danmarks tekniske
Højskole indebærer adskillelse af de fire inge-
niørretningers førstedels-undervisning, hvorved
man kommer bort fra de store fælleshold på
400-500 studerende, der erstattes med hold på
100-150 for hver retning; herudover er der en
klar tendens til yderligere intensivering af un-
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dervisningen ved opdeling i hold på 40-50 eller
mindre ved opgaveregning og eksaminatorier.
For andendels-studiets vedkommende bliver der
øget mulighed for differentiering af den enkelte
studerendes studium bl. a. gennem valgfri fag;
herved opnår man, at nye jag, udsprunget af
den hastige tekniske udvikling, smidigt vil kun-
ne indføres i undervisningen.

Alle disse ændringer kræver betydelige per-
sonaleforøgelser og oprettelse af nye labora-
torier.

Forskningen på højskolen.

Højskolen vil i stigende grad blive præget af
forsknings- og udviklingsvirksomhed i de kom-
mende år; det kan med sikkerhed siges, at be-
hovet for nye speciallaboratorier eller institutter
vil vokse stærkt - i øvrigt uanset om antallet af
civilingeniørsstuderende vokser tilsvarende.

I denne forbindelse skal nævnes, at loven om
Det teknisk-videnskabelige Forskningsråds ny-
organisation er til behandling i Folketinget for
tiden. En del af lovforslaget vedrører oprettelsen
af »Statens teknisk-videnskabelige Fond«. For
højskolens forskning har dette lovforslag den
allerstørste betydning.

Forskerstillinger.

De foran nævnte forhold i forbindelse med
de stigende krav til specialiseret undervisning,
der er en følge af licentiatstudiets vækst, det
øgede antal valgfri fag m. v. medfører, at der i
passende omfang må oprettes forskningspræge-
de stillinger - ikke alene adjunkturer, men lek-
torater, afdelingslederstillinger, professorater.
Det har hidtil været en stiltiende forudsætning
for oprettelsen af sådanne stillinger ved højsko-
len, at der foregår regelmæssig undervisning i
et vist omfang. Denne forudsætning må opgives
i fremtiden; det vigtigste kriterium må være,
om det er betydningsfuldt for dansk teknisk ud-
dannelse, forskning og industri, at vedkommen-
de fag dyrkes på højskolen.

Lærerpersonalets vilkår.

Her kan vi næsten ordret citere det teknisk-
kemiske udvalgs betænkning.

Uddannelse af ingeniører til et højt, teknisk-
videnskabeligt, delvis forskningspræget niveau
stiller de største krav til lærernes, herunder un-
dervisningsassistenternes, faglige kunnen og

selvstændighed; det er i denne forbindelse vig-
tigt, at det egentlige undervisningsarbejde, even-
tuelt administrative arbejde, kun lægger beslag
på en begrænset del af personalets arbejdstid,
der i øvrigt bør udnyttes til forskning eller
lignende opgaver, der kræver fortsat faglig for-
nyelse.

Dette princip er kun i ringe grad gennemført
i øjeblikket; det vil medføre høje lønningsud-
gifter, der imidlertid må anses for en særlig
god investering med henblik på landets tekniske
fremtid.

De studerendes vilkår.

Ved lov nr. 171 af 24/5 1955 om Ungdom-
mens Uddannelsesfond blev der bevilget et år-
ligt beløb på 6 millioner kr., fordelt med 4 mil-
lioner kr. til stipendier og 2 millioner kr. til
lån til ubemidlede, dygtige og evnerige unge,
der søger uddannelse ved offentligt anerkendte
læreanstalter og fagskoler. Ved den nye lov af
7/6 1958 blev der stillet 12V2 million kr. til
rådighed, hvoraf ca. halvdelen til lån og halv-
delen til legater.

Polyteknisk Forening og Lærerrådet ved Dan-
marks tekniske Højskole er ved tidligere lejlig-
hed gået ind for, at de lån, der ifølge denne lov
bliver ydet til polytekniske studerende, efter til-
bagebetaling atter udlånes til samme låneom-
råde.

Vi vil stadig varmt anbefale en låneordning
efter dette eller lignende principper, fordi man
herved i løbet af en begrænset årrække vil gøre
det muligt for enhver studerende at gennemføre
studiet uden at blive hæmmet af erhvervsarbej-
de. Vedlagt følger en nærmere redegørelse for
hele denne sags hidtidige forløb.

Yderligere anbefaler vi, at der oprettes flere
studen terkollegier.

Efteruddannelse og à jour-føring af kundskaber.

Dansk Ingeniørforening afholder til stadig-
hed efteruddannelses- og à jour-føringskurser,
der er af stor betydning for den danske inge-
niørstand og dermed for samfundet. Også ved
Danmarks tekniske Højskole sker der efterud-
dannelse på forskellig måde; her skal særlig
nævnes uddannelsen til licentiat, der søges af
stadig flere, og den kommende videreuddan-
nelse af akademiingeniører, hvis omfang i øje-
blikket ikke kan vurderes.

For os er der ikke tvivl om, at der vil blive
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stillet stigende krav til højskolen med hensyn til
efteruddannelse og à jour-føring; vi finder
denne udvikling ønskelig, men påpeger, at den
vil nødvendiggøre stærk personaleforøgelse dels
inden for de fagområder, der allerede indgår i
vore studieplaner, dels som følge af oprettelse
af forskerstillinger af den tidligere omtalte art.

Det anbefales, at der indledes et energisk ar-
bejde for at finde frem til en løsning på karak -
tergivningsspørgsmålet, og at der skabes orga-
ner, der har til formål at fremme samarbejde af
den her omhandlede art imellem beslægtede in-
stitutioner og at vejlede de studerende med
henblik herpå.

Samarbejde med andre højere læreanstalter
og institutioner.

I mange tilfælde vil det ikke være hensigts-
mæssigt at dyrke et fag ved højskolen, når dette
sker et andet sted, f. eks. Universiteterne, Land-
bohøjskolen, Risø, Handelshøjskolerne eller evt.
andre nordiske højskoler. Det vil være ønske-
ligt, om studerende i forbindelse med deres un-
dervisning i »valgfri fag« kan studere ved an-
dre institutioner, hvis de pågældende fag på
naturlig måde knytter sig til hovedstudiet.

Det er en stor hindring, at reglerne for ka-
raktergivning er meget afvigende ikke alene fra
land til land, men fra institution til institution
inden for samme land.

Adgangen til studierne ved Danmarks tekniske
Højskole og Danmarks Ingeniørakademi.

Danmarks tekniske Højskole har altid med
beklagelse set på, at det ikke har været muligt
at opretholde fri adgang til studiet på linie med
universiteterne.

Vi nærer det håb, at den udvikling, der er
sat i gang med oprettelsen af Danmarks Inge-
niørakademi, med tiden vil kunne medføre fri
adgang til tekniske studier med udgangspunkt i
studentereksamen eller tilsvarende adgangsgi-
vende eksamen.

E. Knuth-W interjeldt.

G. Ulrich.
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TEKNIKERKOMMISSIONEN

Hoslagt fremsendes i 4 eksemplarer indstil-
ling om de højere teknisk-kemiske uddannel-
ser, som er udarbejdet af et af teknikerkom-
missionen nedsat underudvalg.

Kommissionen har tiltrådt indstillingen og

Statsministeriet.

BILAG 32

København, den 14. september 1959-

skal henstille, at indstillingen fremsendes til
undervisningsministeriet og handelsministeriet
til videre foranstaltning.

A. N. Neergaard.

KEMISK-TEKNISK UDVALG
UNDERBILAG TIL BILAG 32

København, den 10. juni 1959-

INDSTILLING TIL TEKNIKERKOMMISSIONEN

Udvalget fik ved dets nedsættelse i august
1958 til opgave at undersøge, om den nuvæ-
rende højere kemisk-tekniske uddannelse er til-
fredsstillende med hensyn til indhold og sigte.
Til belysning heraf har udvalget bl. a. søgt at
besvare følgende spørgsmål:

a. Dækker de eksisterende højere kemiske og
teknisk-kemiske uddannelser samfundets be-
hov?

b. Er der en passende forskel i indhold og
sigte for de forskellige uddannelser, således
at der ikke finder en urimelig overlapning
sted?

På foranledning af det af Teknikerkommis-
sionen nedsatte Farmaceutudvalg har nærvæ-
rende udvalg tillige overvejet, om de stillinger
i medicin- og levnedsmiddelindustrien, som i
dag beklædes af farmaceuter, i nogle tilfælde
med fordel kunne besættes med anderledes ud-
dannede. Dette spørgsmål er rejst i Farmaceut-
udvalgets udtalelse af 23. december 1958, hvor-
af følgende afsnit skal gengives:

»Underudvalget (under Farmaceutudval-
get) har tillige overvejet, om de forskellig-
artede funktioner inden for lægemiddel- og
levnedsmiddelindustrien, som for tiden ud-
øves af farmaceutisk uddannet arbejdskraft,
i alle tilfælde udfyldes på den bedst mulige
måde, eller om de i nogle tilfælde mere

hensigtsmæssigt kunne udøves af personale
med andre — bestående eller nyoprettede -
kemisk-tekniske uddannelser. Da dette
spørgsmål formentlig bør betragtes i en
større sammenhæng, foreslår underudvalget,
at det henvises til videre behandling i det af
Teknikerkommissionen nedsatte kemisk-
tekniske udvalg.«

Blandt de højere kemisk-tekniske og dermed
beslægtede uddannelsesmuligheder i Danmark
har udvalget beskæftiget sig mere indgående
med følgende:

Uddannelserne til cand. mag. og mag. scient,
ved Københavns Universitet og planer for ud-
dannelserne til cand. scient, sammesteds.

Uddannelsen til kemiingeniør (cand. polyt.)
med eventuelt tilknyttet videre uddannelse til
lic. techn. ved Danmarks tekniske Højskole, og
Højskolens planer for ændring og opspaltning
af kemiingeniørstudiet i fire retninger (uorga-
nisk kemi, organisk kemi, biokemi og projek-
tering) .

Uddannelsen til akademiingeniør (kemi-af-
delingen) ved Danmarks Ingeniørakademi.

Uddannelsen til cand. pharm. ved Danmarks
farmaceutiske Højskole, de i tilknytning hertil
oprettede og planlagte efteruddannelseskurser
og videreuddannelsen til lic. pharm.

Uddannelsen til brygmester ved Den skan-
dinaviske Bryggerhøjskole.

Uddannelsen til mejeribrugskandidat ved
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og
videreuddannelsen til lic. agro.
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Almene betragtninger.

Uddannelserne til brygmester, mejeribrugs-
kandidat og farmaceut (for tiden er ca. 2/3 af
de farmaceutiske kandidater beskæftiget på apo-
tekerne og 15-16% i industrien) sigter på
hvert sit specielle beskæftigelsesområde.

Derimod må det forventes, at kandidater,
der er uddannede til cand. scient., cand. polyt.
eller akademiingeniør, alle vil kunne søge be-
skæftigelse inden for et stort fælles erhvervs-
område omfattende de teknisk-kemiske og der-
med beslægtede industrier. Efter de forelig-
gende oplysninger vil der ved cand. scient.-
uddannelsen blive lagt vægt på at uddanne for-
skere inden for de grundvidenskabelige fag,
medens der ikke vil blive givet undervisning
i teknisk kemi. Inden for industrien vil en
cand. scient, således kunne finde sin naturlige
plads i laboratoriet ved den teoretisk prægede
forskning. Den polytekniske uddannelse lægger
hovedvægten på de anvendte naturvidenskaber,
og en cand. polyt. vil således naturligt finde
beskæftigelse i industriens fabrikationsanlæg,
evt. ved projektering heraf, eller ved forsknin-
gen inden for kemiens anvendelse. Desuden
fungerer en cand. polyt. ofte i administrative
og kommercielle stillinger inden for disse om-
råder. Det må forventes, at det antal polytek-
nikere, der beskæftiges med giundvidenskabe-
lig forskning, i den kommende tid vil gå noget
ned, efterhånden som denne funktion overtages
af universitetsuddannede cand. scienter. Aka-
demiingeniøruddannelsen tilstræber en god
praktisk orientering og lægger derfor væsentlig
mindre vægt på de teoretiske fag.

Udvalget anser det for væsentligt, at indu-
strien forsynes med alle tre typer af kemikere,
idet den skitserede specialisering, omend den
næppe i den nærmere fremtid bliver og næppe
bør være vidtgående, vil gøre det nemmere at
besætte de forskellige kemikerfunktioner med
den rette mand.

Om oprettelse af nye uddannelser.

Udvalget har drøftet indholdet i og målsæt-
ningen for de højere kemisk-tekniske uddannel-
ser og sammenholdt dem med de krav, som de
forskellige brancher inden for kemiske og be-
slægtede industrier kan forventes at stille til
deres teknisk-kemiske personale. Det skønnes,
at disse krav i almindelighed kan dækkes på
fuldt tilfredsstillende måde gennem de omtalte
uddannelser. Udvalget ønsker dog at pege på,

at de industrier, der beskæftiger sig med lev-
nedsmiddelbehandling og -konservering, i for-
hold til andre kemiske industrier anvender et
meget ringe antal teknisk-kemiske medarbej-
dere. Beregnes således forædlingsværdien pr.
beskæftiget kemiker, fås følgende omtrentlige
værdier:

Levnedsmiddelbehandling og
konservering ca. 30 mill. kr.

pr. kemiker
Egentlig kemisk industri ca. 3 mill. kr.

pr. kemiker

Når der hidtil ikke er blevet ansat flere ke-
mikere inden for disse levnedsmiddelindustrier,
skyldes det formentlig delvis, at de eksisterende
uddannelser ikke fuldstændig har svaret til be-
hovet. Det må anses for meget væsentligt, at
der sker en udvikling til det højest mulige stade
af disse industrier, der hører til landets største,
og det er en forudsætning for en sådan udvik-
ling, at der beskæftiges vel uddannede tekni-
kere. Der synes at være brug for to kategorier,
nemlig dels for teknikere med et højt teoretisk
grundlag, som med mindre omlægninger vil
kunne fås gennem de eksisterende uddannelser
(idet det bl. a. forudsættes, at den påtænkte
opspaltning af kemiingeniørstudiet finder
sted), og dels — og i langt større udstrækning
- for mellemteknikere, der både har haft nogen
praktisk og nogen teoretisk uddannelse. Udval-
get har overvejet muligheden af at skabe en
levnedsmiddeltekniker ved at give mejeribrugs-
kandidater en passende videreuddannelse, men
det har ikke fundet denne udvej tilrådelig un-
der hensyn til det nuværende studiums forud-
gående flerårige praksistid, der anses for unø-
dig langvarig.

Udvalget foreslår derfor, at der skabes mu-
lighed for, at den toårige kemoteknikeruddan-
nelse suppleres med et studium, der særligt
tager hensyn til levnedsmiddelindustriens be-
hov. Studiet, som eventuelt kan oprettes i sam-
arbejde med Den kgl. Veterinær- og Landbo-
højskole, kunne f. eks. bestå af to års teori og
et års praksis. I den teoretiske uddannelse bør
hovedvægten lægges på fagene matematik, fy-
sik, levnedsmiddelkemi, levnedsmiddelteknolo-
gi, hygiejne, mikrobiologi, maskinlære, regule-
ringsteknik og driftslære, og den praktiske ud-
dannelse bør normalt finde sted indenfor lev-
nedsmiddelindustrien, men udvalget har ikke
følt sig kompetent til en nøjere fastlægning af
rammerne. - Det må fon entes, at ansættelsen
af kandidaterne vil lettes gennem den øgede
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forædling af produktionen, der har kunnet
iagttages gennem de senere år.

Forskellige af industriens grene ville for-
mentlig med fordel kunne beskæftige kemisk-
tekniske medarbejdere med en mere specialise-
ret uddannelse. Dette kan bl. a. tænkes at være
tilfældet inden for metalindustrien, papirindu-
strien, tekstilindustrien og bjergværksdrift. Ud-
valget har ikke ment i noget af disse tilfælde at
burde anbefale oprettelse af helt nye, speciali-
serede uddannelser, navnlig af hensyn til det
ønskelige i at bevare uddannelserne så alment
anvendelige som muligt inden for et stort om-
råde af industrien, men også af hensyn til det
forholdsvis ringe antal specialuddannede, der
kan finde ansættelse her i landet. Udvalget an-
befaler, at der på områder, hvor specialuddan-
nelsesmuligheder mangler her i landet, træffes
egnede forholdsregler til at lette uddannelsen
af unge danske ved udenlandske institutioner,
herunder især ved andre nordiske universiteter
og højskoler.

Udvalget peger på, at det i denne forbindelse
er vigtigt, at der indledes et nordisk samarbejde
om fælles principper for karaktergivningen.
Fælles karaktergivningsregler inden for de for-
skellige danske kemiuddannelser bør ligeledes
tilstræbes.

Udvalget har overvejet, om der inden for
medicinindustrien er behov for helt nye uddan-
nelser. I de fleste tilfælde dækkes imidlertid be-
hovet af de bestående uddannelser, eventuelt
med små ændringer eller efteruddannelse. Et
føleligt øjeblikkeligt behov findes dog for far-
makologer, men det fremtidige årlige behov er
næppe ret stort og kan muligvis dækkes ved
indførelse af specialkurser i farmakologi enten
i forbindelse med farmaceutuddannelsen eller
visse af universitetsuddannelserne. Udvalget
ønsker derfor ikke at anbefale oprettelse af en
ny uddannelse på nuværende tidspunkt.

Forslag om flere valgfri fag og
efteruddannelseskurser.

I de betragtede studier er det vanskeligt at
placere nye fag, uden at der opstår ønske om
at forlænge studietiden. Udvalget mener, at det
så længe som muligt må undgås at forlænge de
her betragtede uddannelser, og at man så vidt
muligt bør søge andre veje til at meddele den
eventuelt ønskede nye undervisning. Foruden en
omordning af undervisningen med udskydelse
af det mindst væsentlige ældre lærestof og in-
tensivering af undervisningsmetoderne kan ud-

valget anbefale, at der hvor det måtte være mu-
ligt skabes en større mulighed for de stude-
rende til frit at vælge imellem en række fag, og
at der gives en forøget adgang til at dygtig-
gøre sig ved efteruddannelseskurser efter den
normalt afsluttede eksamen.

For at skabe et stort udvalg af valgfri fag
bør det ikke alene være muligt for de stude-
rende at vælge sådanne fag, som udgør en del
af en af de faste studieplaner ved vedkom-
mende institution, men der bør også i stigende
grad oprettes lærestole, hvis undervisningspligt
i det væsentlige er indskrænket til undervisning
i valgfri fag. Herved åbnes samtidig mulighed
for forskning over et bredere område. Desuden
bør de studerendes mulighed for at søge valg-
fri kurser ved andre institutioner udnyttes i
større omfang. Det bør overvejes at skabe et
organ, der kan virke vejledende og animerende
ved de studerendes valg.

Som efteruddannelse består for nogle studier
muligheden for at gennemføre et licentiatstu-
dium. Udvalget finder det væsentligt, at der
stilles rigelige midler til rådighed for disse
studier.

Det overvejende antal kandidater vil imidler-
tid af økonomiske eller andre grunde overgå i
erhvervsmæssig ansættelse straks efter eksamen.
For disse vil der ofte på et senere tidspunkt op-
stå et behov for efteruddannelse i særlige fag
eller videre uddannelse i allerede lærte fag. Så-
dan uddannelse må være tilrettelagt sådan, at
den kan følges uden at medføre for stor ulempe
i de pågældendes ansættelse, f. eks. som tid-
lige morgenkurser eller som sene eftermiddags-
eller aftenkurser. Ved Danmarks farmaceutiske
Højskole har der f. eks. i en del år eksisteret et
kursus i biologi, og der er nylig påbegyndt et
kursus i matematik og planlagt et kursus i fy-
sisk kemi. For ingeniører har Dansk Ingeniør-
forening med udmærket resultat gennemført en
række kurser, som imidlertid er ret bekostelige
for deltagerne. Udvalget anbefaler, at der ska-
bes forøget mulighed for, at de højere lære-
anstalter kan drive efteruddannelseskurser, der
under hensyn til samfundets interesse i tek-
nikerstandens forøgede viden bør gennemføres
uden udgift for deltagerne. En sådan virksom-
hed vil kræve et forøget antal lærere.

Et efteruddannelseskursus i økonomi- og ar-
bejdsledelse ville være af betydning for de
mange teknikere, som efter en vis længere pe-
riode i laboratoriet og driften går over i admi-
nistrationen og ledelsen.

15'
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Det nuværende udvalg ser sig ikke i stand
til at tage endelig stilling til akademiingeniører-
nes videre uddannelse; det vil være nødven-
digt at iagttage udviklingen for at indhøste er-
faringer med det nylig etablerede studium. Men
udvalget lægger vægt på, at akademiingeniø-
rens praktiske sigte holdes for øje også under
en eventuel videreuddannelse, således at det
normalt vil være rigtigere at anvende efterud-
dannelsen til at gøre akademiingeniøren til tek-
nisk-kemisk specialist end til at udbygge hans
almene teoretiske grundlag.

Bemærkninger vedrørende uddannelsernes fagindhold.

Normalt påhviler det ifølge de kongelige an-
ordninger lærerforsamlingerne ved de enkelte
højskoler at udarbejde og ændre studieplanerne,
og da udvalget i almindelighed kan tilslutte sig
dette princip, har man kun i ringe omfang stil-
let forslag om ændringer i de betragtede studie-
planer. De flestes indhold fandtes iøvrigt på
udmærket måde at svare til uddannelsernes mål-
sætning, og for de øvriges vedkommende er stu-
dierne først for nylig ændrede eller på planlæg-
ningsstadiet, så at det fornødne erfaringsgrund-
lag til en vurdering endnu ikke er til stede.

Udvalget skal dog foreslå, at der af hensyn til
medicinindustrien gives Universiteternes og Po-
lyteknisk Læreanstalts kemistuderende adgang
til at erhverve et fundamentalt kendskab til far-
makologi, f. eks. som valgfrit fag.

Endvidere må det forudses, at høj molekylær-
kemien kommer til at spille større rolle i den
kemiske industri (farve- og lak-, gummi-, pla-
stic- og limindustri), og udvalget vil derfor fin-
de det naturligt, at der lægges vægt på under-
visningen i makromolekylarkemi ved Danmarks
tekniske Højskole.

Udvalget finder det ligeledes naturligt i
overensstemmelse med vor udvidede forståelse
af enzymernes store betydning, at der på Dan-
marks farmaceutiske Højskole undervises i bio-
kemi med særlig vægt på enzymkemien.

Udvalget finder det ligeledes ønskeligt, at
der åbnes mulighed for en udvidelse af under-
visningen inden for fagområderne mineralolie-
kemi og levnedsmiddelkonservering.

Der skønnes yderligere at være stor interesse
for en cand. scient.-uddannelse med speciale i
mikrobiologi. Over halvdelen af universitets-
uddannede levnedsmiddelteknologer ansatte i
den amerikanske fødevareindustri er mikrobio-
loger, og det må forventes, at der herhjemme

findes en tilsvarende interesse for denne ud-
dannelse såvel inden for levnedsmiddelindustri-
en som inden for medicinindustrien.

Udvalget skal endelig pege på betydningen af
at de studerende i almindelighed bliver indøvet
i samarbejde og organisationsteknik, og at de
studerende selv aktiveres gennem forsøgsplan-
lægning og foredrags- og diskussionsvirksom-
hed, som f. eks. kan tilknyttes de teknisk-kemi-
ske projektøvelser.

Lærerpersonalets vilkår.
Udvalget er enig i at fremhæve, at uddannel-

se af kemikere til et højt teknisk-videnskabeligt,
delvis forskningspræget niveau, stiller de største
krav til lærernes, herunder undervisningsassi-
stenternes, faglige kunnen og selvstændighed;
vi anser det i denne forbindelse for meget vig-
tigt, at det egentlige undervisningsarbejde,
eventuelt administrative arbejde, kun lægger be-
slag på en begrænset del af personalets arbejds-
tid, der iøvrigt bør udnyttes til forskning eller
lignende opgaver, der kræver fortsat faglig for-
nyelse. Dette princip medfører høje lønningsud-
gifter, der imidlertid må anses for en særlig god
investering med henblik på landets tekniske
fremtid.

Efteruddannelse, herunder licentiatuddannel-
se, kan i mange tilfælde kun organiseres på for-
svarlig måde, dersom det videnskabelige perso-
nale forøges.

Udvalget har haft følgende sammensætning:
Carl Faurholt, rektor, professor, dr. phil.
Th. Heilmann, underdirektør, civilingeniør.
K. A. Jensen, professor, clr. phil.
Mogens ful, direktør, civilingeniør, lektor.
E. Knuth-W inter jeldt, rektor, professor, dr.

techn.
T. Melson, lektor, cand. mag.
A. N. Neergaard (formand), direktør, dr.

techn.
C. Å. Bang Petersen, civilingeniør, HD.
Kaj Poulsen, direktør, civilingeniør.
M. Sode-Mogensen, professor, lic. agro.
Per Søltoft, professor, civilingeniør, dr. techn.
C. G. Wolffbrandt, direktør, cand. pharm.
Jørgen Zedeler, direktør, civilingeniør.

Som sekretær har civilingeniør V. Fabritius
Buchwald, Danmarks tekniske Højskole, fun-
geret.

A. N. Neergaard.

V. Buchwald.
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TEKNIKERKOMMISSIONEN

BILAG 33

København, den 12. maj 1958.

Teknikerkommissionen skal herved henstille, at vedlagte indstilling vedrørende tillægsuddan-
nelse for farmaceutiske kandidater, der er ansat i industrien, oversendes til undervisningsmini-
steriet til foranstaltning.

C. A. Møller.

Statsministeriet.
Henning Friis.

TEKNIKERKOMMISSIONEN

UNDERBILAG TIL BILAG 33

København, den 7. maj 1958.

FORSLAG TIL TILLÆGSUDDANNELSE FOR FARMACEUTISKE
KANDIDATER I INDUSTRIEN

Den 2. august 1957 oversendte undervis-
ningsministeriet en henvendelse fra en kreds af
farmaceuter om etablering af en særlig uddan-
nelse for farmaceuter, der er ansat inden for in-
dustrien, til udvalget vedrørende den matema-
tisk-naturvidenskabelige uddannelse med an-
modning om, at svaret på henvendelsen blev af-
givet gennem teknikerkommissionen.

Teknikerkommissionen har fundet, at det i
henvendelsen rejste spørgsmål burde tages op i
forbindelse med en undersøgelse af forskellige
andre spørgsmål vedrørende den farmaceutiske
uddannelse, og har derfor nedsat et særligt far-
maceutudvalg, som bl. a. har fået til opgave at
overveje, hvorledes der hurtigt kan etableres en
tillægsuddannelse for de farmaceutiske kandi-
dater, der nu er ansat i industrien, og at angive
retningslinjerne for en sådan uddannelse.
Et særligt arbejdsudvalg under farmaceutud-

valget har derefter udarbejdet en indstilling om
en sådan tillægsuddannelse. Efter at tekniker-
kommissionen har behandlet denne indstilling,
skal kommissionen udtale følgende:

Det må anses for formålstjenligt, om der,
indtil man når til klarhed over, hvorvidt der
bør indrettes en særlig undervisning for far-
maceutiske studerende, som agter at søge ind i

medicinal- og næringsmiddelindustrien, opret-
tes fortsættelseskursus for de farmaceutiske kan-
didater, der allerede er ansat i de nævnte indu-
strier.

Det er kommissionens opfattelse, at man med
sådanne fortsættelseskurser fortrinsvis bør tage
sigte på farmaceuter, der er beskæftigede i
forskningslaboratorier, hvorimod en undervis-
ning i mere teknisk-ingeniørmæssig retning må
komme i anden række.

Kommissionen anbefaler, at undervisningen
ikke i første omgang lægges i alt for faste ram-
mer. Det grundlæggende i den bør være mate-
matikken, idet dog stor vægt lægges på den
praktiske anvendelse af den, således at man ved
gennemgangen af pensum i vid udstrækning an-
skueliggør anvendeligheden ved eksempler fra
fysikken og den fysiske kemi. Vedrørende selve
undervisningsformen skal man anbefale, at den
ikke sker i forelæsningsform, men får karakte-
ren af en studiekreds, i hvilken arbejdet erfa-
ringsmæssigt foregår mere intensivt. I det aka-
demiske år 1958-59 anbefales oprettet et eet-
årigt kursus på 100-120 timer i matematik -
et kursus, som derefter løber hvert år. I det aka-
demiske år 1959-60 anbefales dernæst oprettet
et eet-årigt kursus omfattende fysisk kemi - et
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kursus, der derefter på samme måde som først-
nævnte løber hvert år. Vedrørende pensum er
nedenfor givet en opstilling, der kun må be-
tragtes som et forslag, der til sin tid må drøftes
med de lærere, som bliver valgt til disse op-
gaver, og som iøvrigt må gives ret frie hænder:

Matematik:

Lineære ligningssystemer, matricer.

Løsning af ligninger ved iteration m. v.

Differential- og integralregning, specielt exp.
funktionen.

Differentialligninger, specielt deres opstilling
med eksempler fra fysisk kemi og biologisk
vækst m. fl. (Integration også ved hjælp af
rækker).

Partielle differentialkvotienter. Krumlinet inte-
gral. Totalt differential. Integrationsfaktorer.
Eksempler fra thermodynamikken (dQ contra
dS).

Partielle differentialligninger (f. eks. diffusi-
onsligningen).

Sandsynlighedsregning, permutation og kombi-
nation.

Forsøgsplanlægning og statistik.

Fysisk kemi:

F. eks. Getman and Daniels: Introduction to
Physical Chemistry, eller lærebog af lignende
omfang.
Herunder gennemgang af udvalgte afsnit af
fysikken.

Endvidere gennemgang af passende afsnit fra en
moderne lærebog i teoretisk organisk kemi,

specielt med henblik på organisk syntese.
F. eks. Wheland: Advanced Organic Chemi-
stry, 1955.

Undervisningen bør tilrettelægges i tidlige
morgentimer eller sent på eftermiddagen — i
form af dobbelttimer to gange ugentlig - så-
ledes at den ikke vil lægge hindringer i vejen
for, at den, der søger undervisningen, passer sit
normale daglige arbejde i industrien eller an-
detsteds. De to kurser betragtes som uafhæn-
gige. Hvert af dem kan således søges for sig og
afsluttes for sig, idet der for det enkelte kursus
aflægges en prøve, for hvis beståen højskolen
udfærdiger bevis.

Allerede ved et møde den 18. oktober 1957
i undervisningsministeriets udvalg vedrørende
den matematisk-naturvidenskabelige uddannelse
m. v., der lå forud for nedsættelsen af farma-
ceutudvalget, berørtes muligheden for, at også
andre grupper af akademikere kunne drage nyt-
te af deltagelse i en videregående undervisning
for farmaceuter. Man har også drøftet denne
mulighed, og der er enighed om, at et kursus
med hovedvægten på undervisning i matematik
og fysisk kemi i høj grad må have interesse for
f. eks. licentiatstuderende ved Danmarks far-
maceutiske Højskole, laboratorielæger, farma-
ceuter i statens og apotekervæsenets kontrol- og
forskningslaboratorier m. fl. Der er ligeledes
enighed om, at det vil være ganske naturligt, at
denne gruppe mennesker uden videre får ad-
gang til at deltage i den nævnte undervisning.

Omkostningerne ved en supplerende under-
visning af det her foreslåede omfang kan skøns-
mæssigt anslås til:

10.000 kr. årlig til lærerkræfter i matematik.
10.000 kr. årlig til lærerkræfter i fysisk kemi,

hvortil kommer lokaler, lys og varme, som fore-
slås stillet vederlagsfrit til disposition af Dan-
marks farmaceutiske Højskole.
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FARMACEUTUDVALGET

BILAG 34

København, den 23. december 1958.

Farmaceutudvalget fik ved sin nedsættelse bl.
a. til opgave at undersøge, hvorvidt den uddan-
nelse, der blev givet på Danmarks farmaceuti-
ske Højskole, imødekom de krav, som industrien
og specielt medicin- og næringsmiddelindustrien
stiller til de farmaceutiske kandidater, som an-
sættes inden for industrien. Til dette formål
nedsatte farmaceutudvalget et underudvalg af
9. april 1958 bestående af rektor Carl Faurholt,
dr. pharm. J. G. Hald, professor P. Søltoft og
direktør Wolffbrandt. Udvalget supplerede sig
endvidere med professor K. A. Jensen, Køben-

havns Universitet, og direktør Mogens Jul,
Slagteriernes Forskningslaboratorium. Dette ud-
valg har den 9- december 1958 afgivet den i
afskrift medfølgende indstilling, der på farma-
ceutudvalgets møde den 17. december 1958
blev tiltrådt af samtlige medlemmer med und-
tagelse af departementschef Ulrik Andersen,
som ikke var til stede.

A. N. Neergaard.

Ernst Goldschmidt.

Teknikerkommissionen.
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UNDERBILAG TIL BILAG 34

FARMACEUTUDVALGETS UNDER-
UDVALG AF 9/4 1958

København, den 9- december 1958.

Underudvalget skal under henvisning til det
givne kommissiorium, der er udtrykt: i Farma-
ceutudvalgets formands udtalelse ved udvalgets
3. møde (27/6-58):

»Arbejdsudvalgets opgave var først og
fremmest at undersøge, om de farmaceutiske
kandidater med den nuværende uddannelse
kan anvendes i industrien, og om en ændring
af uddannelsen er påkrævet. Nåede man til
det resultat, at de farmaceutiske kandidater
egnede sig mindre godt for industriens be-
hov, ville hele arbejdet derefter overgå til
det nye udvalg.«

— udtale følgende:
Underudvalgets medlemmer har ved besøg på

nogle af Danmarks farmaceutiske Højskoles
øvelseslaboratorier og på grundlag af lærebø-
gerne til det farmaceutiske studium fået et ind-
tryk af pensumets omfang og dybde, der tillod
en vurdering af, i hvilket omfang det lærte var
anvendeligt inden for lægemiddel- og levneds-
middelindustri. Under den videre drøftelse stod
det klart, at hovedlinjerne i studiet også i denne
henseende var tilfredsstillende, og at varighed
og indhold ikke burde røres. Undervisningens
emner udgør nemlig et afstemt harmonisk hele
og er - foruden om farmaci - koncentreret om
kemi og biologiske fag som plantefysiologi,
menneskefysiologi, farmakologi og bakteriologi.
Det skal dog bemærkes, at undervisningen i
enzymkemi burde udvides noget (med ca. 10-20
timer), idet denne må forudses at komme til at
indtage en stadig mere central plads i lægemid-
del- og levnedsmiddelkemien.

Den viden og kunnen, færdighed og moden-
hed, fagligt som menneskeligt, som den farma-

ceutiske kandidat har erhvervet gennem den 2-
årige discipeltid + det 3-årige højskolestudium,
vil efter underudvalgets formening stadig være
værdifuld til adskillige opgaver inden for læge-
middelindustrien og levnedsmiddelindustrien,
og underudvalget skal derfor ikke foreslå ind-
ført særlige ændringer i den farmaceutiske stu-
dieplan med henblik på de nævnte industrier.

Dog bør der stadig for særligt interesserede
være adgang til »Fortsættelseskursus i biologi«,
der er oprettet i 1942, og til de »Fortsættelses-
kursus i anvendt matematik og fysisk kemi«,
som 7. maj 1958 er foreslået af teknikerkom-
missionen, samt eventuelt til et mindre »Fort-
sættelseskursus i enzymkeiru« eller andre fort-
sættelseskurser, der med tiden måtte vise sig
behov for.

Underudvalget har tillige overvejet, om de
forskelligartede funktioner mden for lægemid-
del- og levnedsmiddelindustrien, som for tiden
udøves af farmaceutisk uddannet arbejdskraft,
i alle tilfælde udfyldes på den bedst mulige
måde, eller om de i nogle tilfælde mere hen-
sigtsmæssigt kunne udøves af personale med
andre - bestående eller nyoprettede - kemisk-
tekniske uddannelser. Da dette spørgsmål for-
mentlig bør betragtes i en større sammenhæng,
foreslår underudvalget, at det henvises til vide-
re behandling i det af teknikerkommissionen
nedsatte kemisk-tekniske udvalg.

Skulle drøftelserne i dette udvalg resultere i,
at man finder det hensigtsmæssigt på anden
måde at drage Danmarks farmaceutiske Højsko-
le med ind i uddannelsen af kemisk-teknisk ar-
bejdskraft, må dette spørgsmål tages op til un-
dersøgelse.

Carl Faurholl: J. G. Hald. K. A. Jetisen.

Mogens Jul. P. Søltoft. C. G. Wolffbrandt.
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TEKNIKERKOMMISSIONEN

BILAG 35

København, den 15. januar 1959-

1-2. Teknikerkommissionen har fra inden-
rigsministeriet og undervisningsministeriet mod-
taget anmodninger om at lade foretage en un-
dersøgelse af behovet for farmaceutiske kandida-
ter, dels af hensyn til fastsættelsen af det antal
disciple, der bør antages årligt, dels af hensyn
til omfanget af den forestående udvidelse af
Danmarks farmaceutiske Højskole.

Disse spørgsmål har været behandlet i et af
kommissionen nedsat udvalg, bestående af re-
præsentanter for ministerier, undervisningsan-
stalter og de berørte organisationer. Udvalgets
flertal har, efter at være nået til det resultat, at
der vil være behov for 110 nye farmaceutiske
kandidater årligt i den kommende 10-års perio-
de, indstillet til kommissionen, at der for at nå
dette tal må antages 160 disciple og tilvejebrin-
ges plads på Danmarks farmaceutiske Højskole
til optagelse af 125 nye studerende årligt, idet
der herved er taget hensyn til det i studietiden
forekommende frafald.

Et mindretal (Dansk Farmaceutforenings re-
præsentant) har afgivet særudtalelse, hvorefter
der bør antages 100 disciple årligt med henblik
på uddannelse af ca. 80 kandidater årligt.

Teknikerkommissionen har på sit møde den
5. januar d. å. tiltrådt de af farmaceutudvalgets
flertal afgivne indstillinger og kan anbefale, at

der i 1959 antages 160 disciple, og at Dan-
marks farmaceutiske Højskole udvides til et om-
fang, der kan sikre 125 studerende optagelse
årligt.

Man skal dog ikke undlade at udtale, at man
principielt finder det uheldigt, at tilgangen til
det farmaceutiske studium begrænses gennem
limitering af det antal disciple, der kan antages,
ligesom man finder, at der ved projekteringen
af højskolens udvidelse må regnes med, at en
tilgang på 125 studerende årligt bør være mini-
mum for den kapacitet, som højskolen skal
have.

1. Idet man henviser til indenrigsministeriets
skrivelser af 30. august 1957 (4. kt. j. nr. 1954-
3010.43) og 10. februar 1958 (4.kt.j.nr. 1958-
3010.18), vedlægges afskrifter af de fra farma-
ceutudvalget modtagne indstillinger tillige med
de med ministeriets skrivelse af 30. august 1957
fulgte bilag.

2. Idet man henviser til undervisningsmini-
steriets skrivelse af 24. marts 1958 vedlægges
afskrifter af de fra farmaceutudvalget modtagne
indstillinger.

sign. A. N. Neergaard.

H. Friis.

1. Indenrigsministeriet.
2. Undervisningsministeriet.
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UNDERBILAG A TIL BILAG 35

FARMACEUTUDVALGET
København, den 3- december 1958.

INDSTILLING TIL TEKNIKERKOMMISSIONEN ANGÅENDE BEHOVET FOR
FARMACEUTISKE KANDIDATER I EN KOMMENDE 1 O-ÅRS PERIODE

Udvalget fik ved sin nedsættelse bl. a. til op-
gave at fremkomme med en udtalelse om, hvor-
vidt apotekervæsenets personalemæssige behov
må anses for dækket indenfor den nuværende
farmaceutuddannelses rammer.

Det er til bedømmelse heraf overfor udvalget
blevet oplyst, at der gennem en årrække er ble-
vet uddannet gennemsnitligt 70-75 farmaceuti-
ske kandidater årligt, og man har derefter fore-
taget en undersøgelse af, hvorvidt en fortsat ud-
dannelse af et sådant årligt antal kandidater vil
være tilstrækkeligt for at kunne dække behovet
for farmaceutisk uddannet arbejdskraft indenfor
apotekervæsenet og andre erhvervsgrene.

Udviklingen indenfor bestanden af farmaceu-
tisk arbejdskraft siden 1931 viser, at denne er
steget i takt med befolkningstilvæksten, nemlig
med knap 1 % årlig, og denne udvikling skøn-
nes at ville fortsætte. Endvidere kræver afgan-
gen af farmaceuter på grund af død og pensio-
nering en erstatning på ca. 50 farmaceutiske
kandidater årlig. Hertil kommer endelig, at en
opgørelse over farmaceuternes fordeling efter
erhverv viser, at ca. 10 % af farmaceuterne in-
denfor de aktive aldersklasser er ude af erhverv
på grund af kronisk sygdom og andre årsager,
herunder for kvindelige farmaceuters vedkom-
mende indgåelse af ægteskab. Disse faktorer be-
tinger efter udvalgets skøn et behov for nyud-
dannede farmaceutiske kandidater på ca. 80
årlig.

Udvalget har endvidere haft opmærksomhe-
den henvendt på andre faktorer, som måtte be-
virke et yderligere behov for uddannelse af far-
maceuter. Man har således konstateret, at der
for tiden hersker en vis mangel på farmaceuti-
ske kandidater ved landets apoteker, og denne
mangel vil yderligere forøges i I960, hvor der
på grund af overgangen fra et 2 til et 3-årigt
studium ved Danmarks farmaceutiske Højsko-
le ikke vil udgå noget kandidathold fra høj-
skolen. Endvidere medfører den omstændighed,

at der, efter at apotekerloven af 11. juni 1954
og anordning af 2. juni 1956 om Danmarks
farmaceutiske Højskole er trådt i kraft, ikke
vil blive uddannet flere apoteksmedhjælpere
(exam, pharm.er), at disse apoteksmedhjælpere,
hvoraf der i en årrække har været en tilgang på
ca. 20 årlig, i et vist omfang må erstattes med
kandidater. Efter udvalgets skøn må disse fakto-
rer medføre, at der indenfor en 10-års periode
vil være et yderligere behov for farmaceutiske
kandidater på ca. 20 årlig.

Udvalget har haft opmærksomheden hen-
vendt på den omstændighed, at en rationalise-
ring indenfor apotekervæsenet, som beskæftiger
lidt over halvdelen af landets aktive farmaceu-
ter, vil kunne bevirke et fald i behovet for kan-
didater. En gennemgang af væksten i apoteker-
nes personale i de senere år har vist, at antallet
af ikke-farmaceutisk uddannet medhjælp er ste-
get forholdsmæssigt mest, hvoraf man kan slut-
te, at der er en rationalisermgsproces i gang til
aflastning af det farmaceutisk uddannede per-
sonale. Den formentlig kommende nedsættelse
af arbejdstiden på apotekerne må imidlertid ef-
ter udvalgets mening bevirke, at det totale behov
for farmaceutiske kandidater - trods rationali-
seringen — vil forblive uændret.

Udvalget har i denne forbindelse overvejet,
hvorvidt den med hjemmel i apotekerlovens §
14 ved indenrigsministeriets bekendtgørelse af
5. september og sundhedsstyrelsens cirkulære af
8. oktober 1958 indførte apoteksassistentgruppe
vil betyde en sådan aflastning for det farmaceu-
tiske personale, at behovet for dette sidste vil
blive reduceret. Udvalget er nået til den opfat-
telse, at en tilfredsstillende forsyning af landets
apoteker med apoteksassistenter vil kunne kom-
me til at betyde en sådan aflastning af det far-
maceutiske personale, at dettes antal vil kunne
indskrænkes. Man er imidlertid også klar over,
at uddannelsen af det fornødne antal apoteksas-
sistenter og deres indpasning i apotekernes ar-
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bejdsgang vil tage så lang tid, at de næppe vil
kunne nå at øve nogen afgørende indflydelse på
den 10-års periode, for hvilken udvalget har
opstillet sin prognose.

For så vidt angår behovet for farmaceutisk
arbejdskraft udenfor apotekervæsenet, navnlig
indenfor medicinindustrien, så har man kunnet
konstatere, at det i de sidste 10 år er steget stær-
kere end indenfor apotekervæsenet. Da beskæf-
tigelsesmulighederne indenfor medicinindustri-
en under den nye apotekerlov endnu er vanske-
lige at overse, og da de iøvrigt er afhængige af
konjunkturerne, ligesom oprettelsen af nye ke-
misk-tekniske studieretninger kan gøre farma-
ceuternes ansættelsesmuligheder ringere, har
man ikke været i stand til at bedømme, hvorvidt
industriens behov vil kræve en yderligere for-
højelse i antallet af nyuddannede farmaceutiske
kandidater.

Man må imidlertid finde det rimeligt, at der
i uddannelsesprogrammet tages et vist hensyn,
dels til det med den forøgede uddannelse føl-
gende behov for mere farmaceutisk uddannet
lærerpersonale, dels til det ønskelige i tilveje-
bringelse af en vis mindre arbejdsreserve, såle-
des at for eksempel en fremtidig udvidelse af
medicinindustrien eller andre industri eller
erhvervsgrene ikke straks fremkalder en ny
mangel på farmaceutiske kandidater. Man skal
derfor udtale, at der, til dækning af disse
formål og i øvrigt ud fra den betragtning, at
der ved udvidelse af den farmaceutiske højsko-
le bør sikres uddannelsesmuligheder for et lidt
større kandidatantal end det en direkte udreg-
ning af det strengt nødvendige antal angiver,
bør kunne uddannes 10 kandidater mere end de
foran nævnte 100.

Udvalget har endelig overvejet, hvorvidt den

omsta^ndighed, at der efter 10-års perioden vil
være uddannet så mange kandidater, at den for
tiden herskende og i I960 yderligere forøgede
mangel på kandidater vil være elimineret, vil
medføre, at det vil være nødvendigt i de føl-
gende år at uddanne færre kandidater. Udvalget
er nået til det resultat, at det til den tid vil
være nødvendigt at uddanne et større antal kan-
didater til opretholdelse af den til den tid væ-
rende større bestand og supplering af denne i
takt med befolkningstilvæksten, således at det
årlige behov for nyuddannede kandidater må
formodes at forblive uforandret.

Udvalget skal herefter udtale, at man under
forudsætning af, at der ikke indtræffer princi-
pielle ændringer i apotekervæsenets struktur, vil
finde det påkrævet, at der uddannes 110 far-
maceutiske kandidater årlig.

Det bemærkes dog, at da uddannelsen af en
farmaceutisk kandidat tager mindst 5 år, hvorfor
den første af de af udvalget foreslåede årgange
først vil blive dimitteret i 1964, kan der even-
tuelt i denne mellemperiode blive tale om at
afhjælpe en akut mangelsituation ved ekstra-
ordinære korttidsforanstaltninger, men udvalget
anser sig ikke for kompetent til at fremkomme
med forslag til en sådan midlertidig ordning.

I anledning af at udvalget af undervisnings-
ministeriet er blevet anmodet om at fremkomme
med en udtalelse om, hvormange studerende
højskolen bør kunne optage, skal man oplyse,
at det: for udvalget er oplyst, at der hidtil har
været et frafald på ca. 10 % blandt de stude-
rende ved højskolen, og at det derfor, såfremt
det skal være muligt at dimittere 110 kandi-
dater om året, vil være nødvendigt for høj-
skolen at kunne optage ca. 125 studerende år-
ligt.

A. N. Neergaard
formand

/. G. Hald

Gunnar Klavsen

Ulrik Andersen Sv. E. Bjørn Carl Faurholt

A. D. Hørliick H. Viskinge Jensen

Âge Lorentzen J. Louis Petersen P. Søltoft

C. G. Wolffbrandt

Ernst Goldschmidt
sekretær

Nærværende indstilling er ikke tiltrådt af Dansk Farmaceutforenings repræsentant, provisor
Lars Bagger Hansen.
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DANSK FARMACEUTFORENING

UNDERBILAG B TIL BILAG 35

København, den 10. december 1958.

DANSK FARMACEUTFORENINGS BEMÆRKNINGER TIL TEKNIKER-
KOMMISSIONENS INDSTILLING ANGÅENDE BEHOVET FOR FARMACEUTISKE

KANDIDATER I EN 10-ÅRS PERIODE

Til den under 9- december d. å. modtagne
indstilling skal Dansk Farmaceutforening be-
mærke, at man ikke kan tiltræde flertallets kon-
klusion, ifølge hvilken det — under forudsæt-
ning af opretholdelse af apotekervæsenet i dets
nuværende form - skønnes påkrævet, at der ud-
dannes 110 farmaceutiske kandidater pr. år.

Med erfaring for, at apotekervæsenets efter-
spørgsel efter farmaceutisk arbejdskraft ofte på-
virkes af statistisk set irrelevante faktorer, og
med de for udvalget foreliggende oplysninger
om, at man inden for medicinalindustrien ikke
har ment sig i stand til at bedømme, hvorvidt
industriens fremtidige behov vil kræve en yder-
ligere forhøjelse af antallet af nyuddannede far-
maceuter, mener Dansk Farmaceutforening at
mätte tage afstand fra en forøgelse i antallet
af nyuddannede kandidater væsentlig udover
det antal, der er uddannet gennem den sidste
10-års periode.

Om flertalsindstillingen bemærkes generelt,
at den er baseret på beregninger, der forudsæt-
ter en akkumuleret farmaceutmangel inden for
beregningsperioden, hvoraf efter Dansk Farma-
ceutforenings opfattelse burde følge, at fler-
tallet - under henvisning til bemærkningerne i
indstillingen side 235, ?.. sp., 3. stk., havde taget
reservation med hensyn til tallet 110 farmaceu-
tiske kandidater, idet de antydede korttids-foran-
staltninger, såfremt de måtte få aktualitet — vil
nødvendiggøre, at tallet 110 reduceres med i
hvert fald det side 234, 2. sp., 1. stk., beregnede
yderligere behov, omfattende ca. 20 kandidater
pr. år.

I samme forbindelse skal man påpege, at det
skønnede merbehov på 10 kandidater pr. år,

som omtales i flertalsindstillingen side 235, 1.
sp., 3. stk., ikke ses tilstrækkeligt motiveret, navn-
lig ikke når hensyn tages til industriens forhold
som andetsteds omtalt.

Af ovenstående bør efter Dansk Farmaceut-
forenings mening følge, at flertalsindstillingens
endelige skøn på 110 kandidater pr. år reduceres
til ca. 80, såfremt korttidsforanstaltninger måtte
få aktualitet.

Vedrørende eventuelle korttidsforanstaltnin-
ger bemærkes, at sådanne kun kan blive af kort-
tidskarakter for så vidt angår perioden, inden
for hvilken de iværksættes, medens virkningerne
i henseende til arbejdskraft næppe kan gøres
tidsbegrænsede.

Til indstillingens enkelte afsnit bemærkes
følgende:

Side 234, 1. sp., 3- stk., at udviklingen i den
samlede bestand af farmaceuter vel så nogen-
lunde har fulgt befolkningstallet, men at forhol-
det vedrørende den på apotekerne beskæftigede
del af bestanden kun gælder, så vidt man bortser
fra den væsentlige omstændighed, at ca. 35 °/c af
apotekernes farmaceutbestand er ansat med del-
tidsbeskæftigelse, nemlig pr. juni 1958 355 del-
tidsansatte af ialt 1064. Beregnet som fuldtbe-
skæftigede vil det vise sig, at farmaceutantallet
på apotekerne er faldende i forholdet til folke-
tallet, således at det f. eks. pr. juni 1958 udgør
0,207 pr. 1000 indbyggere mod 0,226 i 1951.

Det bemærkes, at hovedårsagen til deltidsbe-
skæftigelse er løntilskudsordningen, der forud-
sætter tilslutning på frivillig basis fra såvel ar-
bejdsgiver- som arbejdstager part. Ordningen har
fungeret siden 1943.
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Side 234, 1. sp., 4. stk., at den for tiden rå-
dende mangel i henhold til bilag 160 a og senere
beregnes at udkræve en meruddannelse på 3 kan-
didater årligt.

Hvad angår det manglende hold pr. I960 er
dette i henhold til bilag 160 b opgjort til
-4- 34, hvortil udkræves 3-4 kandidater årligt.

Hvad angår erstatning for afgangen af apo-
teksmedhjælpere bemærkes, at den i indstil-
lingen omtalte tilgang på ca. 20 pr. år for ca.
halvdelens vedkommende består af personer,
der kun ønsker at gøre kort tids tjeneste mellem
bestået medhjælpereksamen og påbegyndelsen
af studiets sidste del, medens den øvrige grup-
pe på ca. 180 personer under henvisning til
for udvalget foreliggende oversigter må be-
tragtes som arbejdskraft af lige så stabil karak-
ter som farmaceutiske kandidater, når bortses
fra den ringe forskydning, der kan forårsages
ved, at medhjælpergruppen omfatter procentvis
flere kvinder end kandidatgruppen.

For så vidt den omtalte tilgang på de 20 i
fremtiden, på grund af studiets ændring, skal
erstattes delvis med kandidater — en forudsæt-
ning, der ikke er i overensstemmelse med apo-
tekerlovskommissionens betænkning — vil
manglen for de korttidsbeskæftigedes vedkom-
mende kunne afhjælpes ved en tilgang een
gang for alle på ca. 10 kandidater med varig
beskæftigelse, eller fordelt over tiårsperioden
1 kandidat pr. år.

Vedrørende den varigt beskæftigede gruppe
på ca. 180 må dennes afgang følge de sæd-
vanlige regler, medførende behov for erstat-
ning, svarende til det i bilag 4 anførte på 3—4
personer pr. år. lait vedrørende eksaminaternes
erstatning et samlet behov for ca. 4 kandidater
pr. år.

De udledede tal viser rimelig overensstem-
melse med det i bilag 160 a anførte tal til dæk-
ning af apoteksansatte eksaminater nemlig 4
samt til de i bilag I60 c anførte oplysninger om
en forventet nedgang i eksaminatbestanden på
80 i løbet af 15 år.

Sammenfattende om de i indstillingen side
234, 1. sp., 4. stk., anførte faktorer skal man ud-
tale, at disse maksimalt kan motivere en årlig
uddannelse på ca. 11 kandidater (3 plus 3 plus
4 plus ca. 10 % ) , og ikke som det anføres i ind-
stillingen ca. 20 kandidater årligt.

Hvad angår det i de følgende afsnit omtalte
vedrørende rationalisering af arbejdet på apo-
tekerne og den indflydelse, en tilgang af vel-

kvalificeret teknisk medhjælp i form af apo-
teksassistenter vil kunne få på farmaceutbe-
hovet: inden for tiårsperioden, kan man ikke
godkende den i indstillingen dragne slutning,
da tilgangen af assistenter må formodes at blive
væsentlig større end forudsat - og af følgende
grunde:

1) Assistentgruppen vil formentlig fortrinsvis
rekrutteres fra unge piger med realeksamen
eller tilsvarende grunduddannelse, en gruppe,
der er langt talrigere, og for hvilken uddan-
nelsesbehovet er mange gange større end for
den talmæssigt langt ringere gruppe, der be-
står af studenter med matematisk-naturviden-
skabelig eksamen.

2) Ethvert apotek vil kunne uddanne assisten-
ter og ikke blot de apoteker, der af dicipelnæv-
net kan godkendes som læresteder for diciple.

3) Assistentuddannelse på basis af realeksamen
er kun treårig, hvortil yderligere bemærkes, at
der allerede er sket tilgang af elever, der agtes
indstillet til eksamen om ca. 2 år, således at der
allerede fra I960 vil være assistenter til rådig-
hed for apotekerne, som i stor udstrækning kan
accellerere tilgangen til gruppen, således at der
uden vanskelighed vil kunne uddannes ca. 200
om året fra 1961 og fremefter.

Det tilføjes, at apotekervæsenet efter Dansk
Farmaceutforenings opfattelse ikke vil have no-
gen mulighed for at beskæftige den sædvanlige
procentandel af de kandidater, der pr. 1972
vil vasre til rådighed i et ekstra-antal af 450,
forudsat en årlig tilgang på 100, endmindre så-
fremt tilgangen sættes til 110 pr. år.

Det skal således anføres, at der i perioden
1931 til 1958 incl. er uddannet ialt 1650 kan-
didater svarende til 59 pr. år, medens tallet for
det sidste tiår har været 69.

På baggrund af disse tal og med henvisning
til de for udvalget foreliggende oplysninger
om udvikling i arbejdsmængde inden for apo-
tekervæsenet — dette udtrykt ved recepttal og
omsætning — bemærkes, at perioden 1931 til
1958 i beskæftigelsesmæssig henseende har
været underkastet svingninger, der ingen direk-
te relation har til udviklingen i arbejdsmængde.

Af bilag 160 d fremgår det således, at apote-
kernes farmaceutbestand gennem tiåret 1947-
1957 har været nogenlunde konstant, medens re-
ceptantallet inden for samme tidsrum er steget
fra godt 17 millioner til godt 19 millioner pr. år.
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Den samlede apoteksornsætning i samme pe-
riode er steget fra lidt under 100 millioner til
ca. 200 millioner, og det vil yderligere fremgå,
at stigningen er foregået med nogenlunde sam-
me årlige procenttillæg.

Uanset denne udvikling har farmaceutefter-
spørgslen varieret uhyre meget: inden for sam-
me periode, og en nærmere undersøgelse af år-
sagerne til disse variationer leder uvilkårligt
tanken hen på, at efterspørgslen er stigende,
når apoteksindehaverne — uanset regelmæssig-
hed i stigningen af arbejdsmængden - har haft
større mulighed for privat udbytte af apoteket
og omvendt faldende, når udbyttet af for
eksempel takstmæssige årsager nedbringes.

Det bemærkes, at den takst, der træder i
kraft 1. januar 1959, anslås at ville nedbringe
gennemsnitsindtægten til kr. 40.000.

Første talkolonne under »ledige stillinger«
angiver sådanne, der er ledige til øjeblikkelig
tiltræden, medens anden talkolonne angiver
samtlige ledige stillinger, opslået med indtil
adskillige måneders varsel. For årene 1947 og
1948 savnes mulighed for sondring mellem de
to kategorier, men det: må anses, at langt det
væsentligste antal af samtlige stillinger har
været ledige til øjeblikkelig tiltræden, da op-
lysninger fra tidspunkter, der ligger 2-3 måne-
der forud for nedennævnte tidspunkt, angiver,

at det samlede antal af ledige stillinger har
været omkring et hundrede.

Oplysningerne hidrører fra Farmaceuternes
Arbejdsløshedskasse, der administreres af apo-
tekerforeningen og farmaceutforeningen i fæl-
lesskab, og alle oplysninger, med undtagelse af
de for 1958, er indhentet pr. ultimo december,
på hvilke tidspunkter højskolen 2 måneder tid-
ligere har udsendt såvel et kandidathold som et
eksaminathold.

Til det store udbud af ledige stillinger i
årene efter krigen bemærkes, at højskolen ikke
udsendte det normale kandidathold i 1945, af
hvilken årsag der opstod en pludselig mangel
på 60-70, som dog lod sig udligne i forbin-
delse med indtægtsbegrænsningen 1948-49.

Vedrørende årene forud for 1945 bemærkes,
at der omkring 1942 opnåedes balance på ar-
bejdsmarkedet, medens der i årene fra 1931
til 1942 var farmaceuter ledige i antal fra ca.
100 og nedefter, hidrørende fra en ukontrolle-
ret tilgang til faget i tyverne, hvor man fra
1928 gennem oprettelse af en overenskomst til
fastlæggelse af tilgangen søgte at råde bod
herpå.

Vedrørende den del af udvalgets arbejde, der
tager sigte på omfanget af de udvidelser, der
forestår på Danmarks farmaceutiske Højskole,
skal Dansk Farmaceutforening derfor udtale, at
højskolen bør have tilstrækkelig plads til fort-
sat at kunne uddanne kandidathold af nogen-
lunde sædvanlig størrelse, samt at lokaleudvi-
delser bør foretages til imødekommelse af det
pladsbehov, der følger af fremtidigt 3 uddan-
nelsesårgange på højskolen mod i øjeblikket 2
uddannelseshold.

Hertil kommer pladsbehov bestemt af den
stadige udvikling i den moderne undervisning
samt af den vedtagne fortsættelsesundervisning
af farmaceutiske kandidater i matematik m. m.

P. F. V.
er Hansen.
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BILAG 36

TEKNIKERKOMMISSIONEN
København, den 23. og 25. maj 1957.

Under 23. maj 1957 har teknikerkommissio-
nen tilskrevet Industrirådet, Dansk Arbejdsgi-
verforening, Foreningen af rådgivende ingeniø-
rer, Jern- og metalindustriens sammeslutning,
Håndværksrådet, Den danske Købstadforening,
Foreningen af bymæssige kommuner, Amts-
rådsforeningen, Apotekerforeningen, Køben-
havns kommune og Frederiksberg kommune
som følger:

»Som det vil være bekendt, er der af stats-
ministeriet nedsat en teknikerkommission og i
forbindelse hermed under handelsministeriet og
undervisningsministeriet forskellige udvalg, der
undersøger mulighederne for at afhjælpe den
mangel på naturvidenskabelig og teknisk ar-
bejdskraft, som medvirker til at forsinke den
økonomiske fremgang her i landet.

En væsentlig hindring for løsningen af dette
problem er manglen på lærere i matematik, fy-
sik, kemi og i de tekniske fag, som allerede gør
sig gældende med det nuværende elevantal ved
gymnasierne, seminarierne, teknika og Dan-
marks tekniske Højskole m. v. Den betydelige
udvidelse af elevantallet, der må forventes at
komme i de nærmeste år, samt gennemførelsen
af nye uddannelsesformer for teknikere vil stil-
le yderligere store krav om lærerkræfter. En
væsentlig forøgelse af lærerantallet allerede fra
indeværende år er en grundlæggende forudsæt-
ning for en forsvarlig gennemførelse af under-
visningen på skoler og læreanstalter, herunder
gennemførelsen af påtænkte nye uddannelses-
former.

Det er teknikerkommissionens opfattelse, at
en sådan hurtig forøgelse af lærerantallet kun
vil være mulig, hvis egnede ingeniører, farma-
ceuter, aktuarer og andre med naturvidenskabe-
lig uddannelse, der er ansat i industrien og of-
fentlige virksomheder, supplerer det faste læ-
rerpersonale ved at varetage undervisningen
nogle timer om ugen.

En sådan ordning vil kunne gennemføres, så-
fremt de ingeniører m. v., som kan undervise i

disse fag, frigøres for deres normale arbejde en-
kelte timer om ugen. Kommissionen skal derfor
henstille, at organisationen over for sine med-
lemmer anbefaler, at der på grund af de sær-
lige forhold gives ingeniører m. v., der påtager
sig at virke som timelærere i de nævnte fag, fri-
hed i fornødent omfang, eventuelt ved forskyd-
ning af arbejdstiden.

Kommissionen ville sætte pris på at blive un-
derrettet om, hvad der måtte blive foretaget i
anledning af nærværende henvendelse.«

Samtidig har man den 25. maj 1957 tilstillet
Dansk Ingeniørforening, Ingeniørsammenslut-
nigen, Farmaceutforeningen, Magisterforenin-
gen, Officersforeningen, Landinspektørforenin-
gen, Aktuarforeningen og Fællesrepræsentatio-
nen for danske Arbejdsleder- og tekniske Funk-
tionærforeninger en afskrift af ovenstående skri-
velse med følgende tilføjelse:

»Det bemærkes, at man på tilsvarende måde
har tilskrevet finansministeriet, som under 21.
ds. har anbefalet henvendelsen over for statens
styrelser.

Under henvisning hertil skal man anmode or-
ganisationen om at gøre medlemmerne bekendt
med skrivelsens indhold.

Om honoraret for undervisningen til sådanne
timelærere, der har hovedbeskæftigelse ved an-
den virksomhed, henvises til cirkulærer, der vil
blive udsendt af handelsministeriet og under-
visningsministeriet.

Man skal samtidig henstille til organisationen
at undersøge, om der er medlemmer, som ikke
for tiden har beskæftigelse inden for faget, f.
eks. kvindelige medlemmer, der på grund af
ægteskabs indgåelse har opsagt deres stilling,
og gøre de pågældende bekendt med mulighe-
den for at opnå deltidsbeskæftigelse ved under-
visning.«

sign. C. A. Møller.

Henning Friis.
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TEKNIKERKOMMISSIONEN

BILAG 37

København, den 27. maj 1958.

Teknikerkommissionen har med stor tilfreds-
hed erfaret, at der inden, for den nye lønnings-
lov er tilvejebragt hjemmel for oprettelse af 130
højere lektorstillinger i 26. lønningsklasse. Her-
med er skabt avancementsstillinger, som gør det
muligt for deres indehavere at koncentrere sig
om faglige og pædagogiske opgaver på højere
plan, og som dermed giver dem en position,
som de særligt dygtige har krav på.

Det er kommissionens opfattelse, at tilstede-
værelsen af disse stillinger, udover den højnelse
af gymnasielærergerningen, de vil medføre,
yderligere vil virke tilskyndende på dygtige un-
ge mennesker i deres valg af studium og livs-
gerning. Det er derfor af afgørende betydning,
at besættelsen af disse embeder sker ud fra hen-
syn til faglige og pædagogiske kvalifikationer.
Dersom ikke hensynet til dygtigheden sættes i
forgrunden, vil man risikere, at incitamentet bå-
de i henseende til standens dygtiggørelse og til-

gang af dygtige unge mennesker går tabt. Selv
om det ikke er hensigten, at disse stillinger
fortrinsvis skulle besættes med lærere inden for
de matematisk-fysiske fag, ser teknikerkommis-
sionen gennem oprettelsen af disse lektorater en
positiv hjælp i bestræbelserne for at komme den
rådende mangel på matematisk-naturvidenska-
belige lærerkræfter til livs, hvorfor der må læg-
ges overordentlig vægt på, at kvalifikationssyns-
punktet ikke forskertses.

Teknikerkommissionen skal herved overfor
undervisningsministeriet tillade sig at under-
strege betydningen af, at ovennævnte synspunk-
ter må give sig udtryk i de forestående besæt-
telser af de nævnte lektorstillinger.

C. A. Møller.

Henning Friis.

Undervisningsministeriet.
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TEKNIKERKOMMISSIONEN

BILAG 38

København, den 27. december 1957.

Ved bekendtgørelse af 11. september d. å.
har handelsministeriet fastsat de nærmere regler
vedrørende uddannelsen af tekniske assistenter.
Som det fremgår af nævnte bekendtgørelse,
hvoraf et eksemplar vedlægges, omfatter denne
uddannelse samt uddannelsen af laboranter,
hvorom bekendtgørelse endnu ikke er udsendt,
1/-2 års teoretisk undervisning (1. fagklasse), 1
års praktisk uddannelse og derefter V2 års teo-
retisk undervisning (2. fagklasse).

Undervisningen vil blive tilrettelagt ud fra
den forudsætning, at såvel de noget ældre, der
har haft nogle års praktisk arbejde, som de un-
ge, der forlader skolen, vil søge denne uddan-
nelse. Mens de noget ældre elever enten har
fået den fornødne praktiske uddannelse under
deres arbejde i virksomhederne eller overgår
fra en virksomhed, f. eks. kontor, til en anden,
hvor den nødvendige praktiske uddannelse kan
gives, og hvor der antagelig vil blive truffet
mere individuel aftale om aflønningen, har der
i kommissionen under behandlingen af forsla-
gene været rejst spørgsmål om, hvilken løn de
unge, der går direkte fra skolen til den tekni-
ske uddannelse, kan regne med fra de virksom-
heder, hvor de skal gennemgå den praktiske ud-
dannelse mellem 1. og 2. fagklasse. Særlig fra
skolernes repræsentanter i kommissionen har
man henvist til betydningen af, at skolerne m.
f 1. kan give ansøgere så fyldige oplysninger som
muligt også om de økonomiske forhold.

Der har i kommissionen været peget på be-
tydningen af, at elever i praksisåret ikke får la-
vere løn end den, der normalt bydes arbejds-
drenge og bude, såfremt man skal sikre, at ube-
midlede unge, der har evner og lyst til at gen-
nemgå disse uddannelser, skal melde sig.

Der har imidlertid været enighed om, at kom-
missionen og de med denne samarbejdende ud-
valg ikke bør beskæftige sig direkte med disse
lønspørgsmål, idet fastsættelsen af lønnen enten
må ske ved aftale mellem arbejdsmarkedets par-
ter eller evt. ved aftale mellem virksomheden
og vedkommende elev.

Derimod finder kommissionen anledning til
at henstille, at Arbejdsgiverforeningen tager
spørgsmålet om lønnen i praksisåret op til løs-
ning, ikke mindst på baggrund af den danske
industris interesse i, at der hurtigst muligt bli-
ver en stærk tilgang til uddannelsen af tekniske
assistenter og laboranter.

Man vil sætte pris på at blive underrettet om
resultatet af Arbejdsgiverforeningens overvejel-
ser og eventuelle foranstaltninger, om muligt in-
den 1. marts, således at der allerede i foråret
kan gives de unge, der er interesseret i at søge
uddannelserne efter afsluttet skolegang, orien-
tering om lønforholdene.

C. A. Møller.

Henning Friis.

Dansk Arbejdsgiverforening.

\(,
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DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

BILAG 39

København, den 21. februar 1958.

Herved tillader vi os at meddele Dem, at den ærede kommissions skrivelse af 27. december
vedrørende aflønningen i praksisåret for de unge, der ønsker uddannelse som tekniske assistenter
eller laboranter, har været forelagt Arbejdsgiverforeningens forretningsudvalg på dettes møde i dag.

Forretningsudvalget vedtog, at man ville henstille til medlemmerne, at disse unge behandles
på ganske samme måde som de unge ingeniørstuderende, der under deres uddannelse på Poly-
teknisk Læreanstalt sendes et år ud i praksis. For disses vedkommende er reglen den, af de af-
lønnes som lærlinge i andet læreår.

P. F. V.

Einar Thorsen.

W. Elmquist.

Teknikerkommissionen.
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TEKNIKERKOMMISSIONEN

BILAG 40

København, den 27. maj 1958.

I skrivelse til Dansk Arbejdsgiverforening af
27. december 1957 pegede teknikerkommissio-
nen på en enkelt side af spørgsmålet vedrøren-
de uddannelse af tekniske assistenter og labo-
ranter, nemlig aflønningen i praksisåret for de
uddannelsessøgende unge. Arbejdsgiverforenin-
gen har herefter i skrivelse af 21. februar 1958
meddelt, at man vil henstille til arbejdsgiver-
foreningens medlemmer, at unge uddannelses-
søgende behandles på samme måde som de unge
ingeniørstuderende, der under deres uddannelse
på Polyteknisk Læreanstalt sendes ud i praksis.
For disses vedkommende er reglen den, at de
aflønnes som lærlinge i 2. læreår, i hvilken for-
bindelse det ved arbejdsgiverforeningens skri-
velse af 18. marts 1958 er oplyst, at 2. års lær-
linge for jern- og metalindustrien aflønnes ef-
ter lønsatsen for 3. læreår.

Teknikerkommissionen har taget den af ar-
bejdsgiverforeningen trufne vedtagelse til efter-
retning, men skal henstille, at vedtagelsen se-
nere tages op til fornyet overvejelse, såfremt der
viser sig vanskeligheder med hensyn til at sikre
den fornødne tilgang af uddannelsessøgende.

Man skal samtidig henstille, at arbejdsgiver-
foreningen opfordrer sine medlemmer til at
modtage elever i praksisåret og orienterer dem
om retningslinierne for den praktiske uddan-
nelse i virksomhederne, jfr. handelsministeriets
bekendtgørelse om kursus for tekniske assisten-
ter, § 7 (vedlagt).

De pågældende uddannelser står imidlertid
også åbne for voksne arbejdere og funktionærer,
der har haft nogle års praktisk arbejde. Disse
elever kan af direktøren for Tilsynet med den
tekniske undervisning helt eller delvis fritages
for deltagelse i den praktiske uddannelse. Det
vil her være af megen betydning, om virksom-
hederne vil opfordre dygtige yngre medarbej-
dere til at søge den teoretiske uddannelse og
yde dem økonomisk støtte under uddannelsen,

16*

der omfatter dagundervisning i 2 halvår. Dette
gælder også for uddannelserne af maskintekni-
kere og elektronikteknikere, hvoraf den først-
nævnte uddannelse har været i gang i nogen tid,
medens de to sidstnævnte muligvis vil blive
iværksat fra efteråret 1958.

For at skabe lettere adgang for uddannelses-
søgende, der ikke har realeksamen, til uddannel-
serne af tekniske assistenter, industrilaboranter,
tekstilteknikere og maskinteknikere har under-
visningsministeriet ved bekendtgørelse af 21.
april 1958, som vedlægges, i medfør af lov om
ungdomsundervisning m.v. af 11. juni 1954
givet mulighed for iværksættelse af en særlig
forberedende undervisning, der påregnes gen-
nemført på aftenkursus igennem 2 vinterhalvår.
Disse forberedelseskursus påregnes iværksat sna-
rest muligt.

Teknikerkommissionen har endvidere den 27.
maj 1958 afgivet vedlagte forslag om gennem-
førelse af aftenkursus for tekniske assistenter,
der er fyldt 20 år, og som har arbejdet mindst
3 år i værksteder, tegnestuer eller laboratorier
i industrielle virksomheder eller på byggeplad-
ser og tegnestuer inden for byggevirksomhed
eller har gennemført praktisk uddannelse af
mindst 1 års varighed, svarende til den af han-
delsministeriets bekendtgørelse af 11. september
1957 om kursus for tekniske assistenter § 7
angivet. Denne undervisning omfatter efter for-
slaget 2 års meget koncentreret aftenundervis-
ning.

Teknikerkommissionen er opmærksom på, at
deltagelse i 4 års aftenundervisning af det her
omhandlede omfang vil kræve en stor arbejds-
indsats af eleverne. Såfremt der skal opnås en
tilstrækkelig tilgang til disse aftenkursus, vil
det derfor være af betydning, om virksom-
hederne kunne opmuntre de medarbejdere, der
søger forberedelseskursus og derefter aftenkur-
sus for tekniske assistenter, ved at give dem
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en vis afkortning i arbejdstiden eller andre lem- henvendelse til arbejdsgiverforeningens med-
pelser, således at eleverne kan gennemføre den lemmer.
fornødne forberedelse dl aftenundervisningen. D e t b e m æ r k e S ) a t m a n Samtiåig h a r tilskrevet

Idet man til orientering vedlægger en over- I n d u s t r i r å d e t { overensstemmelse med nær-
sigt, hvori hovedlinierne i de fornævnte tekni- v æ r e n ( j e skrivelse
ske uddannelser er beskrevet, skal man meddele,
at kommissionen er beredt til at bistå arbejds- Q /[t Møller.
giverforeningen ved udarbejdelse af fornødent
informationsmateriale til brug ved en eventuel Henning Friis.

Dansk Arbejdsgiverforening.
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TEKNIKERKOMMISSIONEN

Inden for teknikerkommissionen har der
været rejst spørgsmål om rimeligheden af, at
der ved de videregående uddannelser, der om-
fattes af det af handelsministeren forelagte for-
slag til lov om tekniske skoler, teknika og tek-
nologiske institutter opkræves skolepenge, der
væsentligt overstiger de skolepenge, der betales
af studerende ved universiteterne og Danmarks
tekniske Højskole, jfr. vedlagte oversigt.

Kommissionen er opmærksom på, at skole-
pengenes højde har nøje sammenhæng med stør-
relsen af det offentliges tilskud til de pågælden-
de uddannelser. Man skal derfor henstille, at
der ved fastsættelsen af tilskudet til de videre-
gående tekniske uddannelser skabes mulighed

Handelsministeriet.

BILAG 41

København, den 17. marts 1958.

for en væsentlig nedsættelse af skolepenge, så-
ledes at personer, der egner sig for sådanne ud-
dannelser ikke på grund af relativt høje skole-
penge indskrænkes i deres muligheder for at på-
begynde eller gennemføre disse.

Man vedlægger til orientering et af direktø-
ren for den tekniske undervisning udarbejdet
notat: vedrørende skolepenge og elevunderstøt-
telse ved tekniske skoler, teknika og teknologi-
ske institutter.

C. A. Møller.

Henning Friis.

TEKNIKERKOMMISSIONEN
UNDERBILAG TIL BILAG 41

København, den 17. marts 1958.

OVERSIGT VEDRØRENDE SKOLEPENGE M. V. VED FORSKELLIGE NATUR-
VIDENSKABELIGE OG TEKNISKE UDDANNELSER

Studerende ved matematisk-naturvidenskabe-
lig fakultet betaler ligesom andre studenter 30
kr. i immatrikulationsgebyr; desuden betales 24
kr. ved indstilling til forprøve og 20 kr. for
magisterkonferens.

Ved civilingeniørstudiet betales 75 kr. årlig
i skoleafgift, ialt 300 kr. for hele studietiden,
hvortil kommer mindre beløb for øvelser.

Ved akademiingeniørstudiet betales 100 kr.
årlig i skoleafgift, ialt 300 kr.

Ved teknika betales 200 kr. pr. semester, ialt
1200 kr.

For maskintekniker- og elektroniktekniker-
uddannelsen betales 200 kr. pr. semester, ialt
400 kr.

For den tekniske assistentuddannelse betales
200 kr. pr. semester, ialt 400 kr. Hertil vil der
yderligere komme specielle brancheuddannelser.

For laborantuddannelsen betales 750 kr. for
det nuværende 3 måneders grundkursus på Tek-

nologisk Institut. Når dette kursus erstattes af
det af teknikerkommissionen foreslåede 6 må-
neders grundkursus, vil skolepengene blive for-
højede. Herudover vil der blive stillet forslag
om fortsættelseskursus for henholdsvis kemi-
laboranter og biologilaboranter, hvert af V2 års
varighed. Skolepengene herfor vil senere blive
fastsat.

Ved værkstedsjunktionærskolen ved Tekno-
logisk Institut betales 35 kr. pr. md. i de første
15 mdr., derefter 40 kr. pr. md. i 5 mdr., og
50 kr. pr. md. i 15 mdr. Det samlede skole-
pengebeløb udgør 1475 kr.

Ved den alm. maskinisteksamen udgør skole-
pengene ved dagundervisningen ca. 300 kr. pr.
halvår, ialt ca. 600 kr. Skolepengene ved den
udvidede maskinisteksamen udgør tilsvarende
beløb, således at det samlede skolepengebeløb
her udgør ca. 1200 kr.
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TEKNIKERKOMMISSIONEN

BILAG 42

København, den 21. marts 1958.

Som led i sine undersøgelser vedrørende de
matematisk-naturvidenskabelige og tekniske ud-
dannelser har teknikerkommissionen overvejet,
om der er tilstrækkelig tilgang til de forskellige
uddannelsesformer, og om studieegnede af øko-
nomiske grunde afskæres fra at søge uddannel-
se inden for det omhandlede område eller af
sådanne grunde afbryder påbegyndt uddannelse
eller på grund af erhvervsarbejde må udskyde
afslutningen af uddannelsen.

Det er kommissionens opfattelse, at der såvel
nu som i årene fremover er et betydeligt behov
for en stærk tilgang af studieegnede til de mate-
matisk-naturvidenskabelige og tekniske uddan-
nelser. Det er endvidere kommissionens opfat-
telse, at mange studieegnede af økonomiske
grunde afholdes fra at søge disse uddannelser
og de grunduddannelser, bl. a. gymnasieud-
dannelsen, som giver adgang til disse.

De midler, som har været til rådighed for
studiestøtte, har efter kommissionens opfattelse
været ganske utilstrækkelige. Dette har bevirket,
at studiestøtten til de enkelte studerende er ble-
vet uddelt med ofte meget lave portioner. Den
har derfor næppe i det omfang, som var tilsig-
tet, påvirket tilgangen af egnede studerende fra
alle samfundslag eller i tilstrækkelig grad med-
virket til at afholde de studerende fra erhvervs-
arbejde under studiet.

For så vidt angår de matematisk-naturviden-
skabelige universitetsuddannelser har tilgangen
af studerende hidtil været utilstrækkelig, særlig
i betragtning af den store frafaldsprocent under
studiets første år. Det må forventes, at der også
fremover vil være utilstrækkelig tilgang af stu-
dieegnede, såfremt der ikke hurtigt gennemføres
særlige foranstaltninger, som kan drage flere til
studiet og medvirke til forkortelse af studie-
tiden. En betragtelig udvidelse af studiestøtten
vil her være af væsentlig betydning.

For så vidt angår studierne ved Danmarks
tekniske Højskole er der tale om et relativt kort-

varigt og koncentreret studium. Der er endvi-
dere et tilstrækkeligt antal uddannelsessøgende,
således at begrænsningen beror på højskolens
kapacitet og på de kvalifikationskrav, der stilles.
Til gengæld har de studerende kun ringe mulig-
hed for at fuldføre den påbegyndte uddannelse
eller gennemføre den uden afbrydelse. Under
hensyn hertil samt til de relativt gode indtægts-
forhold efter studiet, har de polyteknisk stu-
derende indtil videre søgt en ordning, hvorved
den økonomiske støtte kunne gives til så mange
som muligt og i relativt store beløb til hver
enkelt. Dette har de studerende ment at kunne
opnå ved at gå ind for, at der for polytekniker-
ne i væsentlig højere grad end for andre studie-
områder stilles lånemidler til rådighed i forhold
til stipendiemidler. Man har herved regnet med,
at der med samme reelle udgift for staten ville
kunne stilles væsentligt større midler til rådig-
hed. Forudsætningen for de studerende har her-
ved været, at de lån, der betales tilbage, kan an-
vendes til yderligere lån, således at de studie-
retninger, hvis forhold tillader det, kan udnytte
lånemidlerne fra Ungdommens Uddannelses-
fond flere gange gennem genudlån.

Det har imidlertid unde:: den første periode
af lovens administration vist sig, at loven for-
valtes på den måde, at tilbagebetalte lånemidler
indgår i finanshovedkassen. Dette betyder, at
de polyteknisk studerende reelt har fået væsent-
lig mindre studiestøtte end andre studerende.

Kommissionen skal henstille, at der gives
hjemmel til, at en akkumulationsordning gen-
nemføres, indtil der er opbygget en lånekapital
af en sådan størrelse, at der vil være tilstræk-
kelige lånemidler for alle, der har behov herfor,
og som ikke kan opnå stipendier. Når kapitalen
har nået et sådant niveau, bør akkumulations-
ordningen ophøre.

Et mindretal (finansministeriets repræsentant)
har ikke kunnet tiltræde forslaget om gennem-
førelse af en låneordning, hvorefter tilbagebe-
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talte lån akkumuleres i en lånefond, som skal
anvendes til ydelse af yderligere lån inden for
samme område.

For så vidt angår teknika og de forskellige
teknikeruddannelser under teknikumniveauet
lægger kommissionen særlig vægt på, at disse
uddannelser kan søges også af sådanne, som i
en senere alder ønsker at begynde et studium.
Sådanne elever vil ofte have forsørgerpligter og
vil ikke kunne klare sig med de beløb, der ud-
betales gennem Ungdommens Uddannelsesfond.
Dennes maksimale beløb udgør for tiden 4.000
kr., men beløbet udbetales meget sjældent og vil
på ingen måde være tilstrækkelig, såfremt en

ubemidlet familieforsørger, hvis hustru ikke
har udearbejde, skal kunne gennemføre en
sådan uddannelse.

Kommissionen må derfor lægge megen vægt
på, at de beløb, der stilles til rådighed for Ung-
dommens Uddannelsesfond, er af en sådan stør-
relse og administreres således, at der kan tages
hensyn til ubemidlede studerende med forsør-
gerforpligtelser.

C. A. Møller.

Henning Friis.

Undervisningsministeriet.
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BILAG 43

FORSVARSMINISTERIETS ARBEJDSUDVALG
VEDRØRENDE ANVENDELSE AF

VÆRNEPLIGTIGE TEKNIKERE

Kobenhavn, den 28. november 1937.

TIL FORSVARSMINISTERIET

1. Ved skrivelse nr. l.kt.O12.7-32 af 6/5 d. å.
har forsvarsministeriet nedsat nærværende ar-
bejdsudvalg til at undersøge mulighederne for
at lade værnepligtige teknikere virke som lærere
ved civile skoler (jfr. den som bilag 1 vedlagte
afskrift af ovennævnte skrivelse).

2. Arbejdsudvalget har siden sin nedsættelse af-
holdt 3 møder, og forsvarsministeriet har på
grundlag af forhandlinger i udvalget udsendt
bestemmelser, hvorefter gymnasier, seminarier,
teknika, Danmarks tekniske højskole m. fl. har
mulighed for blandt forsvarets faste og værne-
pligtige personel at antage timelærer i matema-
tik, fysik, kemi og tekniske fag (jfr. den som
bilag 2 vedlagte kundgørelse for forsvaret A.-
87-1957, pkt. 6).

3. Man skal nedenfor kort redegøre for udval-
gets arbejde i øvrigt.

4. Som det vil erindres, afholdtes den 22/3 d. å.
i forsvarsministeriet et møde, hvor repræsentan-
ter for teknikerkommissionen over for værns-
cheferne og repræsentanter for forsvarsministe-
riet havde lejlighed til at redegøre for, på hvil-
ke områder det ville være ønskeligt, at forsvaret
kunne støtte kommissionen i dens arbejde med
tilvejebringelsen af de for samfundet nødven-
dige teknikere.

Under drøftelserne fremhævedes følgende 3
områder, hvor man fandt, at forsvaret måtte
kunne yde kommissionen bistand:

- Undersøgelse af forsvarets anvendelse af
faste teknikere med henblik på i givet fald
at rationalisere udnyttelsen af dette per-
sonel,

- en eventuel samordning af forsvarets math-
uddannelse med erhvervslivets bestræbelser
for at uddanne visse kategorier »lavere«
teknikere, samt

- tilvejebringelse af lærerkræfter.

Den førstnævnte undersøgelse var allerede
iværksat ved forsvarsministeriets udsendelse af
teknikerkommissionens spørgeskemaer, der, ef-
terhånden som de blev returnerede, er blevet
oversendt til kommissionen.

Af drøftelserne vedrørende mathuddannelsen
fremgik det, at værnene havde forskellige syn
på hensigtsmæssigheden og muligheden af en
samordnet mathordning foranlediget af, at sø-
værnet og flyvevåbnet, der især anvender ma-
ther inden for stærkt teknisk betonede tjeneste-
områder, af økonomiske hensyn ønsker at holde
fast på det uddannede personel i en længere
årrække, medens hæren ønsker en kortere tjene-
steperiode for af hensyn til sit mobiliserings-
behov at uddanne det størst mulige antal spe-
cialister. Spørgsmålet om nedsættelse af et ar-
bejdsudvalg til at undersøge problemerne blev
berørt, men af hensyn til hele mathspørgsmålets
afhængighed af forsvarsudvalgets arbejde og
til teknikerkommissionens undersøgelser vedrø-
rende tilvejebringelsen af nye »lavere« tekniker-
grupper fandt man at burde lade dette problem
hvile indtil videre.

For så vidt angår tilvejebringelsen af lærer-
kræfter, blev dette spørgsmåls betydning under-
streget fra teknikerkommissionens side, da dets
løsning betingede muligheden for fremover at
uddanne de for samfundet nødvendige tekni-
kere. Det anførtes, at forsvaret råder over en
stor pædagogisk reserve, som man måtte være



249

interesseret i at udnytte i den forhåndenværende
situation, hvilket enten kunne ske ved at fritage
et større eller mindre antal teknikere (her og i
det følgende, hvor intet andet er anført, for-
stået som ingeniører, farmaceuter, aktuarer og
andet personel med tilsvarende matematisk-na-
turvidenskabelig uddannelse) for deres værne-
pligtstjeneste og/eller ved at give et antal vær-
nepligtige teknikere sådanne lempelser i deres
tjeneste, at de havde reel mulighed for at på-
tage sig lærervirksomhed ved civile skoler. Den
første løsning fandt forsvarets repræsentanter
uantagelig, men værnscheferne udtrykte ønske
om i mulig udstrækning at være behjælpelig
med at fremskaffe de fornødne lærerkræfter ved
at lade værnepligtige med de nødvendige kvali-
fikationer deltage i lærervirksomhed. I denne
forbindelse berørtes også værnenes forskellig-
artede anvendelsesområder for de værnepligtige
teknikere, der kunne have indflydelse på mulig-
heden af at antage lærere blandt dette personel.

5. Som resultat af disse orienterende drøftelser
nedsattes den 6/5 d. å. (jfr. foran) nærværende
arbejdsudvalg.

6. Ved arbejdsudvalgets første møde under-
stregede teknikerkommissionens repræsentanter
kraftigt, at man i dag befandt sig i en nødsitaa-
tion, og at det ville være urealistisk at skelne
mellem erhvervslivets og forsvarets interesser,
da disse set over en længere årrække vil være
sammenfaldende, nemlig at tilvejebringe det
størst mulige antal teknikere.

7. Det oplystes, at der eksisterede en kritisk
mangel på lærere til dagundervisning i fysik,
kemi og svagstrømsteknik - og i en vis udstræk-
ning matematik. Det drejede sig ikke om store
tal, men snarere om en akut mangel ved enkelte
skoler. Det havde hidtil ikke været muligt at
dække denne mangel, og man havde måttet be-
laste de til rådighed værende lærere med et
uforsvarligt stort antal overtimer. Disse lokalt
betonede behov håbede man at få dækket ved
forsvarets hjælp. Heroverfor gjorde man fra
forsvarets side gældende, at der også inden for
værnene manglede teknikere, og ligesom inden
for det civile liv især svagstrømsteknikere. Det
måtte derfor forventes, at det i visse tilfælde
ville være yderst vanskeligt at frigøre teknikere
inden for forsvaret til undervisning, bl. a. fordi
læreanstalter m. fl. nødvendigvis måtte forlan.-
ge, at lærerne skulle kunne afgives regelmæssigt

og et helt semester igennem, medens værneplig-
tige teknikere ofte kun ville være tjenestgørende
på samme sted i kortere perioder og dertil ofte
ville være bundet af øvelser og vagttjeneste.

På grundlag af det først foreliggende mate-
riale (en oversigt over de gennem et halvt år
mødte værnepligtige teknikere ved forsvaret)
kunne arbejdsudvalget foreløbigt fastslå, at der
stort set kun kunne blive tale om hjælp fra
forsvarets side i København og omegn, hvorfor
man især koncentrerede sig om at indhente op-
lysninger om antallet af de på daværende tids-
punkt tjenstgørende værnepligtige teknikere i
dette område, samt om hvilken militær uddan-
nelse de havde fået, og hvorledes de blev an-
vendt. Disse supplerende oplysninger viste, at
det inden for beskedne grænser var muligt at
imødekomme de civile undervisningsinstitutio-
ners ønsker om hjælp.

En samlet oversigt over fordelingen af vær-
nepligtige teknikere inden for forsvaret pr.
15/5 1957 er vedlagt som bilag 3. Det i over-
sigten anførte antal tjenestgørende værneplig-
tige teknikere kan synes væsentligt mindre, end
man kunne forvente ud fra antallet af dimitten-
der fra de pågældende læreanstalter i en to-ars
periode. Årsagen hertil må søges i det ikke ube-
tragtelige antal dimittender, der har aftjen t de-
res værnepligt inden studiernes påbegyndelse,
samt en forholdsvis høj kassationsprocent.

I overensstemmelse hermed foranledigede ar-
bejdsgruppen, at forsvarsministeriet i tilslutning
til finansministeriets skrivelse af 21/5 d. å. ud-
sendte bestemmelser om forsvarets personels
adgang til at påtage sig lærervirksomhed i
matematik, fysik m. v. ved forskellige skoler,
idet man anbefalede, at bestemmelserne skulle
omfatte både faste og værnepligtige teknikere
og give dem størst mulig frihed til at påtage sig
undervisning (jfr. ovennævnte kundgørelse for
forsvaret). Det besluttedes endvidere, at ar-
bejdsudvalget i givet fald skulle virke som et
kontaktorgan, i fald ovennævnte bestemmelsers
administration skulle give anledning til van-
skeligheder.

Bestemmelserne har siden deres ikrafttræden
ikke givet anledning til henvendelser fra tj ene-
steder m. v. til forsvarsministeriet for så vidt
angår undervisning i enkelte timer om ugen.
Udvalget er bekendt med, at f. eks. Københavns
maskin- og elektroteknikum efter forhandling
med pågældende tjenestesteder har kunnet an-
sætte 2 værnepligtige teknikere som timelærere
med hver 9 timers ugentlig undervisning.
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Også for heldagsundervisningens vedkom-
mende har bestemmelserne virket tilfredsstillen-
de. Danmarks tekniske Højskole har rettet ind-
stilling til forsvarsministeriet om i 6 tilfælde
at få frigjort værnepligtige teknikere til hel-
dagsundervisning enkelte dage om ugen. For-
svarsministeriet har i ét af disse tilfælde måttet
give afslag, da den pågældende værnepligtige
ikke kunne undværes ved sit militære tjeneste-
sted. Endvidere er en cand.mag. blevet frigjort
således, at han har kunnet påtage sig 2 dages
matematikundervisning om ugen ved gymnasiet
i Hjørring.

Det skal her nævnes, at forsvarsministeriet
ikke har set sig i stand til at imødekomme en
anmodning fra atomenergikommissionen om at
få stillet en værnepligtig cand.mag. til rådighed,
da denne ikke kunne undværes ved forsvarets
forskningsråd.

8. Udvalget er i tilknytning til arbejdet med
sin egentlige opgave også kommet ind på det
principielle problem om forsvarets anvendelse
af de værnepligtige teknikere.

Det er således anført af teknikerkommissio-
nens repræsentanter, at samfundet i den givne
situation måtte lægge vægt på, at de værneplig-
tige teknikere kun blev anvendt i stillinger, hvor
der var behov for deres tekniske uddannelse, og
ikke som førere o. lign., hvor man alene udnyt-
tede de kundskaber, den militære uddannelse
havde bibragt dem. Dette måtte medføre, at
man indkaldte færre teknikere og/eller lod vær-
nepligtige indtage en del af de faste teknikeres
pladser, således at de pågældende kunne fri-
gøres til det civile arbejdsmarked.

Fra teknikerkommissionens side henvistes til,
at man efter det foreliggende i England nu
havde bestemt sig for at øge antallet af teknike-
re og matematisk-naturvidenskabeligt uddan-
nede, der blev fritaget på ubestemt tid. I 1957
ville der formentlig blive frigjort 3-400 af disse
kategorier, idet man ville fritage de kandidater,
der havde taget de bedste eksaminer.

Heroverfor har man fra forsvarets side ind-
vendt, at fritagelse af teknikere strider mod den
almindelige værnepligts principper og yderligere
vil kræve en ændring af den gældende værne-
pligtslovgivning, der kun tillader fritagelse for
aftjening af værnepligt i tilfælde, hvor det er af
afgørende betydning for den pågældendes eller
hans pårørendes velfærd (afskrift af værne-
pligtslovens §§26-29 er vedlagt som bilag 4).

En løsning som den engelske var således ikke

mulig i dag, og man må i denne forbindelse
yderligere erindre sig, at E!ngland i dag kun
indkalder en del af de til rådighed værende vær-
nepligtige og i øvrigt er i færd med successivt
at afvikle sine værnepligtige styrker. Hertil
kommer, at man i England normalt bygger sit
forsvar på hvervede styrker og kun i nødsitua-
tioner griber til anvendelse af den almindelige
værnepligt, hvorfor man helt savner en »vær-
nepligtstradition«.

Endelig måtte man ved bedømmelsen af pro-
blemet erindre, at forsvaret ikke alene havde
vanskeligheden med hensyn til teknikermanglen,
men at man også — og især i hæren — havde
manglen på føreremner, der som bekendt i vid
udstrækning må søges blandt den akademiske
ungdom. Det ville således ikke være muligt i
større omfang at anvende værnepligtige tekni-
kere til frigørelse af faste teknikere for er-
hverslivet uden samtidig at gøre en allerede al-
vorlig situation endnu mere kritisk. I denne for-
bindelse blev nævnt afgivelserne til atomenergi-
kommissionen, idet det oplystes, at forsvarets
forskningsråd på daværende tidspunkt havde
udlånt 5 værnepligtige teknikere til kommissio-
nen, idet man ikke har kunne afvise, at det
forskningsarbejde, de pågældende udfører, har
en vis forsvarsmæssig betydning set i relation til
forskningsrådets virke.

9- På arbejdsudvalgtes foranledning er der fra
værnene og forsvarets krigsmaterielforvaltning
indhentet yderligere oplysninger om forsvarets
anvendelse af teknikere.

Teknikerkommissionens repræsentanter fandt
i denne forbindelse, at forsvaret for ensidigt
hæftede sig ved teknikernes særlige, almene for-
udsætninger og f. eks. ved at udnytte cand. po-
lit.er og oecon.er m. v. sikkert kunne frigøre et
antal ingeniører til anvendelse i stillinger, hvor
deres særlige tekniske kundskaber og kunnen
bedre kunne udnyttes.

For bygningsingeniørernes vedkommende be-
mærkedes det, at disse i udstrakt grad blev an-
vendt i mere føringsmæssigt betonede stillinger
eller »omskolet« og anvendt inden for tekniske
tjenestegrene, hvor deres forkundskaber ikke
blev umiddelbart udnyttet, £. eks. i signaltjene-
sten.

10. I denne forbindelse har arbejdsudvalget
også berørt spørgsmålet om forsvarets uddan-
nelse og udnyttelse af de værnepligtige teknikere
og bl.a. drøftet muligheden for at indføre mere
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rationelle særordninger med det formål i størst
mulig udstrækning at udnytte den enkeltes sær-
lige civile uddannelse og derved medvirke til
at lette forsvarets teknikermangel. Tekniker-
kommissionens repræsentanter fandt det ønske-
ligt, om særordningen blev taget op til revision
efter sådanne retningslinjer — også selvom der
derved blev tale om en speciel særordning for
f. eks. svagstrømsingeniører, en anden for andre
teknikerkategorier og måske slet ingen særord-
ning for de kategorier, som ikke omfattes af
den foreliggende teknikermangel. Såfremt for-
svarets behov herved kunne dækkes, måtte det
forekomme naturligt eventuelt at overveje en
afkortning af tjenestetiden for teknikere i lig-
hed med lægernes. Man var meget vel klar over,
at den eksisterende lovgivning og praksis ville
vanskeliggøre indførelsen af en særordning,
hvorefter teknikere efter en nødtørftig militær-
uddannelse blev anbragt i stillinger, hvor man
hovedsageligt udnyttede deres tekniske kunnen,
men på baggrund af den eksisterende tekniker-
mangel og teknikerkommissionens nedsættelse
mente man ikke, at disse hindringer på forhånd
burde accepteres som uoverstigelige. Man anså
ikke en afkortning af de pågældendes samlede
tjenestetid for at være en umiddelbar følge af
indførelsen af en sådan nyordning, idet for-
svarets behov for teknikere, der procentvis måt-
te være langt større end det øvrige samfunds -
i hele samfundets interesse - naturligt nok først
burde tilgodeses. Det blev også anført, at for-
svaret i videst muligt omfang burde anvende
værnepligtige teknikere i stillinger, hvor de kan
videreuddannes inden for deres særlige felt.

Forsvarets repræsentanter kunne i og for sig
tilslutte sig de anførte synspunkter for så vidt
angår ønsket om at opnå den mest effektive ud-
nyttelse af de værnepligtige ingeniørers tekniske
kunnen. Man henviste til, at den eksisterende
særordning (bestemmelserne for denne samt
for uddannelsen af lægekorpsets værnepligtige
personel vedlægges som henholdsvis bilag 5 og
6), der netop ved sin indførelse havde til for-
mål at tilgodese dette krav, som særordning be-
tragtet var et kompromis, idet man fra personel-
organisationernes side havde fremsat et meget
stærkt ønske om, at ordningen af retfærdig-
hedshensyn skulle omfatte hele denne personel-
kategori (altså også teknikumingeniører) samt
indebære, at personellet efter endt uddannelse
fik reserveofficersstatus. Forsvarsministeriet
havde efterkommet dette ønske, men havde som
følge heraf set sig nødsaget til at forlænge den

militære uddannelse for at muliggøre de værne-
pligtige teknikeres anvendelse også inden for
omrader, hvor der i højere grad var behov for
militær end for teknisk kunnen, og hvor man i
og for sig bedre kunne anvende personel med
normal uddannelse.

Hertil kommer, at ordningen medførte ikke
ringe merudgifter og administrative vanskelig-
heder.

Som helhed var man enige om, at særordnin-
ger i visse tilfælde var ønskelige, men det blev
understreget, at de i princippet stred imod den
almindelige værnepligts idé, dersom de i for
udpræget grad gav visse personelkategorier øko-
nomisk og prestigemæssige fordele på grund af
deres uddannelse. Indførelse af flere forskel-
lige særordninger inden for de enkelte værn
m. fl. og personelgrupper ville være yderligere
uretfærdig og givet medføre utilfredshed, lige-
som man formentligt måtte imødese en stærk
reaktion fra de pågældende personelorganisa-
tioners side. Særligt at tage hensyn til teknike-
res videreuddannelse gennem deres anvendelse
i værnepligtstiden ville ligeledes være uretfær-
dig i øvrigt formentlig kun gennemførligt i
meget ringe omfang.

For flyvevåbnets vedkommende anførtes i
denne forbindelse, at det var ønskeligt, om der
indførtes en ordning, der muliggjorde den
længst mulige udnyttelse af de værnepligtige
som teknikere, og da de i overvejende grad efter
afslutningen af deres militære uddannelse an-
vendes på rent tekniske områder og ikke på et
senere tidspunkt påregnedes anvendt som føre-
re, ville det formentlig være muligt at reducere
de værnepligtige teknikeres militære uddannel-
se til et minimum.

For hærens, søværnets og forsvarets krigs-
materielforvaltnings vedkommende ville en så-
dan fremgangsmåde ikke være tilfredsstillende.
Inden for disse myndigheders område har ho-
vedparten af de værnepligtige teknikere nemlig
ikke alene teknisk betonede opgaver, men an-
vendes også som erstatning for officerer med
supplerende teknisk uddannelse, hvilket med-
fører, at der må tillægges den pågældende del
af den militær-tekniske uddannelse en ikke
ringe vægt.

Det blev i tilslutning hertil nævnt, at man
fra en række andre erhvervsgrenes side havde
udtrykt ønske om indførelse af særordninger for
det pågældende personel.

Disse forhold taget i betragtning gjorde, at
forsvaret som helhed ikke så med alt for vel-
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villige øjne på en ændring af den gældende
særordning i retning af en yderligere differen-
tiering.

11. For så vidt angår uddannelsen af nyttig-
gørelsen af de »lavere« teknikergrupper, må
arbejdsgruppen være af den opfattelse, at et
samarbejde med erhvervslivet, således at for-
svarets personel, i hvert fald hærens, når deres
militære tjenestepligt var udløbet, uden besvær
kunne glide ind i erhvervslivet, må være meget
ønskelig.

12. Arbejdsudvalget er af den opfattelse, at
den pålagte opgave, at undersøge mulighederne
for at lade værnepligtige teknikere undervise
ved civile skoler, må anses for at være løst (jfr.
den under pkt. 2 nævnte kundgørelse for for-
svaret) og skal foreslå, at arbejdsudvalget op-
hæves.

Man skal i sagens anledning ikke undlade at
henlede opmærksomheden på de uløste proble-
mer i forbindelse med forsvarets anvendelse af

teknikere, som udvalget under sine drøftelser
er stødt på, og som kan sammenfattes således:

- Forsvarets anvendelse af teknikere i al-
mindelighed, herunder koordinering af er-
hverslivets og forsvarets uddannelse af tek-
nikere, og

- forsvarets udnyttelse af de værnepligtige
teknikeres civile kundskaber, herunder
eventuelt ønskeligheden af mere differen-
tierede særordninger for teknikere.

Under hensyntagen til arbejdsudvalgets snæ-
vert begrænsede opgave og heraf følgende sam-
mensætning blev spørgsmålene imidlertid som
omtalt ovenfor kun berørt rent orienterende, og
der var enighed i udvalget (Dm, at de eventuelt
må tages op af teknikerkommissionen eller for-
svarsministeriet til behandling.

Det henstilles, at teknikerkommissionen
orienteres om nærværende redegørelse.

Lind.

UNDERBILAG TIL BILAG 43

KUNDGØRELSE FOR FORSVARET A. 87-1957.

6. Efter henstilling fra finansministeriet om
at stille egnede lærerkræfter til rådighed for
visse skoler i matematik, fysik, kemi og tekniske
fag for at afhjælpe den eksisterende lærerman-
gel i disse fag har forsvarsministeriet, men hen-
blik på at give gymnasier, seminarier, teknika,
Danmarks tekniske Højskole m. v. mulighed for
også blandt forsvarets personel at antage time-
lærere i ovenfor nævnte fag, bestemt, at forsva-
rets tjenestesteder efter anmodning fra pågæl-
dende skole m. v. og i den udstrækning, tjenst-
lige hensyn, herunder særlig det til enhver tid
krævede beredskab, overhovedet muliggør det,
kan give de i forsvaret fastansatte samt værne-
pligtige ingeniører, farmaceuter, aktuarer og an-

dre med naturvidenskabelig uddannelse mulig-
hed for enkelte timer om ugen at påtage sig
undervisning i ovenfor nævnte fag, idet under-
visning inden for normal arbejdstid almindelig-
vis bør medføre forskydning af den pågælden-
des arbejdstid. Anmodninger om afgivelse af
personel til heldagstj eneste vil ikke kunne
imødekommes af tjenestestederne, men skal
forelægges forsvarsministeriet til afgørelse.

Undervisningsministeriet og handelsministe-
riet vil udsende cirkulære vedrørende betalingen
for undervisningen til sådanne timelærere, der
har hovedbeskæftigelse ved anden virksomhed,
men som underviser enkelte timer ugentlig i
nævnte fag.
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BILAG 44

DET MINISTERIELLE KONTAKTUDVALG
VEDR. UNDERVISNINGSPROBLEMER

København, den 15. juli 19>9-

KORT OVERSIGT OVER ARBEJDET INDEN FOR DET MINISTERIELLE
KONTAKTUDVALG VEDRØRENDE UNDERVISNINGSPROBLEMER

Udvalgets kommissorium.

Den 19. januar 1959 nedsatte undervisnings-
ministeren efter forhandling med handelsmini-
steren og arbejds- og boligministeren et per-
manent udvalg til varetagelse af forhold mel-
lem den almene skoleuddannelse og de under de
respektive ressortministerier hørende erhvervs-
uddannelser.

I kommissoriet til udvalget hedder det bl. a.:
»Det vil være udvalgets opgave at søge at til-
vejebringe fornøden koordinering ved tilrette-
læggelsen og gennemførelsen af de under de
respektive ministerier hørende uddannelser, li-
gesom det påhviler udvalget at påse, at uddan-
nelsesspørgsmålet, der har betydning for flere
ministerier optages til behandling.«

Udvalgets sammensætning.

Som repræsentanter for handelsministeriet:
Direktør Werner Rasmussen og direktør E.
Langsted.

Som repræsentanter for undervisningsmini-
steriet: Statskonsulent, dr. phil. Roar Skov-
mand og statskonsulent K. Helveg Petersen
(der er udvalgets formand).

Som repræsentanter for arbejds- og bolig-
ministeriet: Kontorchef G. Coin og ingeniør A.
Hansen.

Som repræsentanter for forsvarsministeriet:
Inspektør for forsvarets civilundervisning J.
Bøgh og kontorchef, kaptajn O. H. Lind.

Sekretær for udvalget: Fuldmægtig i handels-
ministeriet Gregers Thomsen og fuldmægtig
Hans Vilstrup, undervisningsministeriet.

Behandlede arbejdsopgaver.

Udvalget har ialt afholdt 7 møder. I det føl-
gende gives en kort omtale af nogle af de op-
gaver, man i udvalget har beskæftiget sig med.

1. Forholdet mellem undervisningen i folke-
skolens ældste klasser og den fortsatte undervis-
ning i tekniske skoler, handelsskoler, tekniske
assistentklasser, ungdomsskoler m. v.

Man har herunder indgående beskæftiget sig
med karakteren af den erhvervsbetonede under-
visning, der i henhold til folkeskoleloven nu
gives i ottende og niende skoleår. Man er her-
ved bl. a. blevet gjort bekendt med læseplans-
udvalgets drøftelser med erhvervene angående
disse problemer.

Udvalget har været inde på indledende over-
vejelser om, hvilken vægt der kunne tillægges
de uddannelser, der her vil blive taget op. Der
har i denne forbindelse været enighed om, at
skal det lykkes at styrke folkeskolens almene
linie, er det nødvendigt, at der til undervis-
ningen i ottende og niende skoleår knyttes per-
spektiver, der kan sidestilles med dem, der er
tale om inden for den egentlige eksamensskole.

Undervisningen i de tekniske skoler, han-
delsskoler m. v. må derfor tage hensyn til, hvad
folkeskolens elever når frem til i ottende og
niende klasse, og udvalget støtter tanken om, at
der - for at den fornødne fasthed kan opnås -
på disse områder må gennemføres aftaler, der
kan være rådende for hele landet, uden at un-
dervisningen lægges i snærende bånd.

Som et af resultaterne af de førte drøftelser
kan peges på, at der fra udvalget er sendt en
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skrivelse til handelsministeriet og undervis-
ningsministeriet, hvori man foreslår, at elever,
der har gennemgået en handelsbetonet linje in-
den for ottende og niende skoleår sidestilles med
elever med realeksamen i de tilfælde, hvor der
ikke findes elever nok til, at særlige kursus
kan oprettes for realister. - Endvidere har kon-
taktudvalget tiltrådt et af læseplansudvalget ud-
arbejdet forslag om:

a) hvilke discipliner der kan blive tale om i
den handelsbetonede linie i ottende og ni-
ende klasse,

b) hvilken vægt der må tillægges denne un-
dervisning, eftersom afslutningen finder
sted ved udgangen af ottende skoleår eller
ved udgangen af niende skoleår.

Fremdeles har udvalget ved nogle møder
drøftet muligheden af, at man ved de uddannel-
sesinstitutioner, hvor man hidtil har krævet
mellemskoleeksamen som betingelse for opta-
gelse, for fremtiden giver elever med afgangs-
bevis fra niende skoleår denne ret. Det drejer
sig her om kunsthåndværker- maskinmester-
samt værkstedsfunktionær- og støbemesterud-
divmelsen. Udvalget har principielt kunnet til-
slutte sig tanken om, at der gennemføres en be-
stemmelse gående ud herpå.

Forholdet mellem undervisningen i ottende
— niende skoleår og teknika har også været på
dagsordenen og bl. a. ført til, at formanden har
taget spørgsmålet op med to af de forstandere,
der er medlemmer af teknikumudvalget, med
henblik på, at flinke elever, der har gennem-
ført 8.-9. skoleår med fint resultat, kan side-
stilles med elever med realeksamen.

Videre har de problemer, der knytter sig til
teknisk forberedelseseksamen, været gjort til
genstand for særlig opmærksomhed, og der er
nu nedsat et underudvalg med den opgave - på
grundlag af de hidtidige erfaringer med den
iværksatte undervisning - at udarbejde for-
slag til de regler, der frem i tiden bør følges for
undervisningen, samt prøvens tilrettelæggelse og
afholdelse inden for de under de forskellige
ministerier hørende laddannelsesinstitutioner.
Herunder har spørgsmålet om en opdeling af
prøven, således at den bestås »stykkevis«, væ-
ret på tale, ligesom mulighederne for en dagun-
dervisning under ungdomsskolelovgivningen har
været berørt. Endelig har man i denne forbin-
delse været inde på forholdet mellem realek-
samen og teknisk forberedelseseksamen.

Forholdet mellem undervisningen i ottende —
niende skoleår og ungdomsskolelovgivningen
har været taget op på et par møder, efter at
betænkningen om de ikke-faglærtes uddannelse
er udkommet. Udvalget vil snarest fremkomme
med synspunkter om hele dette problem.

2. Læreruddannelsens problemer har ved flere
lejligheder været behandlet med henblik på en
vis koordinering. Hele dette spørgsmål vil kræ-
ve mange overvejelser i den kommende tid.

Forslaget om det tekniske lærerseminarium
har været forelagt udvalget. De ønsker, der har
været fremført fra flere sider om mulighed for,
at kurser for andre end lærere ved de tekniske
skoler kunne etableres på et sådant seminarium,
er imødekommet i forslaget.

Udvalgets medlemmer vil være opmærksom-
me på de muligheder for samarbejde, der her
er til stede.

3. Spørgsmålet om erhvervsorienteringen og er-
hvervsvejledningen inden for de forskellige sko-
leformer anses af udvalget for at være en sær-
deles vigtig arbejdsopgave ud fra den betragt-
ning, at der her må anlægges helhedssynspunk-
ter og tilvejebringes et nøje samarbejde institu-
tionerne imellem.

4. Foranlediget af den uklarhed, der gør sig
gældende omkring den virksomhed, landets
mange brev skoler udøver, — og i øvrigt i over-
ensstemmelse med undervisningsministeriet —
har kontaktudvalget taget skridt til en nær-
mere undersøgelse af forholdene på dette om-
råde. Spørgeskemaer er tilstillet brevskolerne, og
forhandlingerne med det af nogle brevskoler
nedsatte fællesråd er taget op, ligesom der er
rettet henvendelse til andre lande for at få op-
lysninger om, på hvilken måde og i hvilket
omfang der fra det offentliges side udøves
kontrol med brevskolernes arbejde.

5. Forsvarets civilundervisning udgør et sær-
ligt sæt af problemer. Udvalget har ført orien-
terende drøftelser om, hvorledes man kan give
de kontraktansatte mulighed for en egentlig
håndværkeruddannelse i fortsættelse af de ud-
dannelser, de pågældende allerede har fået ved
forsvaret, hvordan man kan give de ikke-fag-
lærte en praktisk uddannelse og endelig om,
hvilke muligheder der er for at give eleverne en
boglig uddannelse.

En grundig behandling af disse problemer
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har der selvsagt ikke kunnet være tale om,
alene af den grund, at behandlingen af for-
svarsloven endnu ikke er afsluttet, hvorfor der
ikke foreligger sikkert grundlag for at frem-
komme med konkrete forslag.

6. En række andre spørgsmål som f. eks.: Ud-
nyttelse af eksisterende bygninger, der bliver
ledige på grund af ændringer inden for under-
visningen i forskellige institutioner, lærerløn-
ningerne samt de uddannelser der finder sted
under arbejdsministeriet, har været fremme.

Afsluttende bemærkninger.

På alle de her nævnte områder er der mange
uløste problemer, der vil kræve en dybtgående
behandling. Den korte tid, udvalget har funge-

ret, har naturligvis ikke muliggjort, at man
har kunnet komme til bunds i de meget kompli-
cerede spørgsmål, der her kort er berørt, lige-
som man heller ikke har kunnet afdække alle
de problemer, det fremover vil være rimeligt at
tage op, men det bør fremhæves, at alle ud-
valgets medlemmer stærkt har følt betydningen
af, at man på denne måde får lejlighed til at
tale tingene igennem.

Der kan ikke herske tvivl om, at man ved en
forts;ættelse af det påbegyndte arbejde vil have
gode muligheder for at nå frem til konkrete
forslag, der vil kunne få betydning i arbejdet
på at gennemføre den ønskede koordinering af
en række led inden for landets uddannelsessy-
stemer.

K. Helveg Petersen.




