
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar fra Frie Skolers Lærerforening (FSL)  

 

 

 

 

Vedr. 
 

Høring over forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om 

erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love (Praktikpladsafhængigt bidrag 

til AUB m.v.) 

 

 

 

 

Hermed fremsendes Frie Skolers Lærerforenings høringssvar til de forslag til lovændringerne som 

følger af trepartsforhandlingerne om praktikforhold m.v., og vi takker samtidig for muligheden for at 

udtale os i denne sag. 
 
 
Frie Skolers Lærerforening hilser initiativer, der tager afsæt i den enkelte elevs behov 
velkommen. Det er derfor positivt, at brobygningen tilpasses de forskellige elevgruppers 
behov, men samtidig må FSL igen efterlyse den individuelle vejledningsindsats for de 
uddannelsesparate elever.    

Den enkelte elevs behov bør altid sættes højt, når der ændres i brobygnings- og vejledningsaktiviteter. 

Det er således positivt, at der konkret skal tages stilling til, hvorvidt en brobygningsindsats er det bedste 

tiltag i forhold til, at ikke-uddannelsesparate elever kan blive uddannelsesparate, ligesom det giver 

mening at skolerne for mulighed for at tilbyde uddannelsesparate elever konkrete erfaringer med 

ungdomsuddannelser og andet, som venter dem efter grundskolen. Det er ligeledes positivt, at det 

bliver muligt allerede fra 6.kl. at deltage i korte praktikperioder i virksomheder og uddannelses-

institutioner. Men FSL må igen påpege, at behovet for individuel vejledning gælder ALLE elever. Det 

er efter vores opfattelse, problematisk, at elever med et godt fagligt niveau, ikke er sikret individuel 

vejledning ift. deres valg af ungdomsuddannelse, da en positiv uddannelsesparathedserklæring på ingen 

måde er en garanti for, at eleven er i stand til at foretage et velovervejet valg af uddannelse.   

 

 



Da der allerede eksisterer samarbejdsrelationer mellem erhvervsuddannelserne og enkelte 

efterskoler, som efter alt at dømme har den positive effekt, at elever får øje på og interesse for 

erhvervsfaglige uddannelser, må vi hilse initiativerne om formaliserede eud-forløb velkomme.   

Frie Skolers Lærerforenings antager, at den konkrete udformning af loven, som skal skaffe hjemmel til 

forsøg med eud-forløb på kostskoler og efterskoler, har været drøftet med alle interessenterne – 

herunder også Efterskoleforeningen – og vil følge initiativet med stor interesse.  

 

Frie Skolers Lærerforening står gerne til rådighed for spørgsmål i forbindelse med ovenstående 

bemærkninger til lovforslaget. 
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