Morten Holm Bundgaard
Emne:

VS: Høring om lov om ændring af vejledningsloven ang. praksisfaglig UPV

Fra: Súzanne E. Hirsch-Fabricius
Sendt: 27. september 2017 11:42
Til: 'Lise.bagge.rasmussen@uvm.dk' <Lise.bagge.rasmussen@uvm.dk>
Emne: VS: Høring om lov om ændring af vejledningsloven ang. praksisfaglig UPV
Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) takker for muligheden for at blive hørt.
FA finder det vigtigt, at lovudkastet ikke fører til, at kravene til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse
slækkes.
Lovforslaget giver anledning til en række spørgsmål. Eksempelvis hvordan defineres praksisfaglighed? Og er de, der
skal vurdere praksisfaglighed klædt på til at foretage denne vurdering.
Helt generelt finder FA, at der er plads til forbedring i forhold til uddannelsesvejledning - ikke alene på dette niveau i
uddannelsessystemet. FA har eksempler på ikke hensigtsmæssig vejledning, der evt. skyldes selveje konstruktionen
og pressede budgetter. De pågældende vejledere henviser ikke elever/studerende til de uddannelser, der giver
størst mening for den pågældende, men til uddannelser placeret på egen uddannelsesinstitution.
Med venlig hilsen
Súzanne E. Hirsch-Fabricius
Uddannelsespolitisk konsulent
suh@fanet.dk
Telefon: +45 3391 4700
Direkte: +45 3338 1669
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Amaliegade 7
1256 København K
Besøg os på www.fanet.dk og abonnér på vores nyhedsmail

Fra: Lise Bagge Rasmussen [mailto:Lise.Bagge.Rasmussen@uvm.dk]
Sendt: 30. august 2017 16:06
Til: Ac@ac.dk; b-sosu@sosu.dk; bkf@bkchefer.dk; bupl@bupl.dk; brd@brd.dk; info@cfu-net.dk; eva@eva.dk;
info@privatskoleforening.dk; formand@danmarksvejlederforening.dk; da@da.dk; dcum@dcum.dk;
hoeringssager@danskerhverv.dk; Df@friskoler.dk; DI@DI.dk; fug@duf.dk; lederne@danskeerhvervsskoler.dk;
bestyrelserne@danskeerhvervsskoler.dk; kontakt@dgsnet.dk; dh@handicap.dk; csc@lf.dk; regioner@regioner.dk;
Danske Skoleelever DSE (dse@skoleelever.dk) <dse@skoleelever.dk>; Lederforeningen@sosu.dk;
dt@datatilsynet.dk; dch@dch.dk; akn@dkr.dk; KAMP@ucc.dk; dssv@dssv.dk; info@efterskoleforeningen.dk;
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sekretariat@erhvervsskolelederne.dk; kontakt@eeo.dk; Finanssektorens arbejdsgiverforening <fa@fanet.dk>;
fkf@kristne-friskoler.dk; hej@friefagskoler.dk; ligevaerd@ligevaerd.dk; post@forhandlingsfaellesskabet.dk;
ing@fugleviglund.dk; fsl@fsl.dk; hvr@hvr.dk; info@humanrights.dk; kl@kl.dk; info@landboungdom.dk;
pauleb@foa.dk; sosuleb@foa.dk; heras@slagelse.dk; hom@hups.dk; lu@lus.dk; lo@lo.dk; lh@handelselever.dk;
lederne@lederne.dk; post@lilleskolerne.dk; lc@skaf-net.dk; private@gymnasier.dk; psf@psf.nu;
info@rigsrevisionen.dk; mmcp@sm.dk; UVM - Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser
<reu@uvm.dk>; rem@sm.dk; Rådet for Ungdomsuddannelser <ungdomsuddannelsesraadet@uvm.dk>; UVM Rådet for Voksen- og Efteruddannelse <VEU-raadet@uvm.dk>; post@skole-foraeldre.dk;
skolelederne@skolelederne.org; pkmo@ucsyd.dk; info@uddannelsesforbundet.dk;
ung@ungdomsskoleforeningen.dk; UUDK@UUDANMARK.DK
Cc: Lotte Groth-Andersen <Lotte.Groth-Andersen@uvm.dk>; Julie Lungholt <Julie.Lungholt@uvm.dk>; Lisbeth Bang
Thorsen <lisbeth.bang.thorsen@stukuvm.dk>; Ole Hvilsom Larsen <Ole.Hvilsom.Larsen@uvm.dk>; Karen Boldt
<Karen.Boldt@uvm.dk>; Hanne Woller <hwo@stukuvm.dk>; Jørgen Brock <jb@stukuvm.dk>; Liz Nymann Lausten
<Liz.Nymann.Lausten@stukuvm.dk>; Tove Laursen <Tove.Laursen@uvm.dk>; Annegrete Larsen
<Annegrete.Larsen@uvm.dk>; Thomas Mousing <Thomas.Mousing@uvm.dk>; Henrik Lindegaard
<Henrik.Lindegaard@uvm.dk>; Lise Hjort Elmquist <Lise.Hjort.Elmquist@uvm.dk>; Per Bredholt Frederiksen
<Bredholt@uvm.dk>; Signe Tychsen Philip <Signe.Tychsen.Philip@uvm.dk>
Emne: Høring om lov om ændring af vejledningsloven ang. praksisfaglig UPV
Hermed høring over udkast til lov om ændring af vejledningsloven vedrørende indførelse af praksisfaglig
uddannelsesparathedsvurdering (UPV).
Vedlagt:
 Udkast til ændringslov
 Høringsbrev
 Høringsliste
De tre dokumenter er tillige lagt på Høringsportalen.
Eventuelle bemærkninger til lovudkastet sendes til Lise.bagge.rasmussen@uvm.dk med angivelse af ”Høringssvar
UPV-lovforslag” i emnefeltet. Frist for høringssvar er onsdag den 27. september 2017 kl. 12.00.
Med venlig hilsen
Lise Bagge Rasmussen
Specialkonsulent

Departementet
Kontor for Erhvervs- og Voksenuddannelser
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tlf. nr.: 32 92 50 00
Direkte tlf.: +45 33 92 53 19
E-mail: Lise.Bagge.Rasmussen@uvm.dk
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