
 

 

 

 

 

Høringssvar fra Frie Skolers Lærerforening (FSL)  

 

 

 

 

 

Vedr. Høring over udkast til lov om ændring af vejledningsloven 

(Uddannelsesparathedsvurdering) 

 

Hermed fremsendes Frie Skolers Lærerforenings høringssvar til høring over udkast til lov om ændring 

af vejledningsloven (Uddannelsesparathedsvurdering), og vi takker samtidig for muligheden for at 

udtale os i denne sag. 
 
 
 
 
Frie Skolers Lærerforening ser positivt på forslagets intention om at tillægge praktiske 
kompetencer værdi i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen i grundskolen, hvis en 
sådan vurdering i det hele taget foretages i 8.klasse. Det forekommer dog foreningen uklart, 
hvordan denne vurdering i praksis skal foretages.  

 

Frie Skolers Lærerforening er fortsat bekymrede for, som vi også bemærkede ved indførelsen af 

uddannelsesparathedsvurderingen, at det tidlige tidspunkt, hvor uddannelsesparathedsvurderingen 

foretages, rammer eleverne negativt. Frygten for ikke at blive erklæret uddannelsesparat til den ønskede 

ungdomsuddannelse, kan lamme eleven og ende som en selvopfyldende profeti. De elever, som ikke 

erklæres uddannelsesparate, er i fare for at resignere og helt opgive drømmen om en uddannelse.   

  

Frie Skolers Lærerforening arbejder gerne for, at flere unge får øje på værdien af deres praksisfaglighed, 

og eventuelt vælger erhvervsfaglige ungdomsuddannelse, når deres kompetencer matcher denne 

uddannelsesform. Frie Skolers Lærerforening finder det i denne sammenhæng positivt, at den 

praksisfaglige kompetence i marginalt omfang kan trække UPV’en op, men aldrig ned.  

 

Frie Skolers Lærerforening er dog af den opfattelse, at uddannelsesparathedsvurderingen efterhånden er 

meget omfattende og dermed en kompliceret opgave, som også er tidskrævende. Derfor er det 

nødvendigt med større klarhed om kriterier i vurderingen, inden loven vedtages. Uden veldefinerede 

kriterier at vurdere praktiske færdigheder på, kan det blive vanskeligt med en fair vurdering. Lærerne 

bør inddrages og tages med på råd, således at indholdet i den praksisfaglige vurdering etableres på 

baggrund af det, der allerede foregår i undervisningen.  

 



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

bemærkninger til lovforslaget. 
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