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Høringssvar vedr. lovforslag til ændring af lov om erhvervsuddannelser m.fl. (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser)
Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over udkast
til lovændringer som led i at skabe Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser.
Danske Professionshøjskoler finder det overordentligt positivt, at den politiske intention bag lovforslagene er at styrke anerkendelsen af, at erhvervsuddannelserne har en meget stor samfundsmæssig betydning. Ligesom
erhvervsuddannelserne er praksisnære og aftagerorienterede uddannelser,
baserer også professionshøjskolernes uddannelser sig på et praksisnært
videngrundlag. Vi ser det som en særlig kvalitet at uddanne erhvervs- og
professionsrettet. Uddannelserne skal have en høj kvalitet og relevans, føre
til beskæftigelse og skabe vækst og velfærd.
Det er samtidig vigtigt at tænke i og etablere hensigtsmæssige sammenhænge imellem erhvervsuddannelsessektoren og professionshøjskolerne på
de punkter, hvor professionshøjskolerne kan bidrage til at realisere reformen. Det er Danske Professionshøjskolers vurdering, at der er et uudnyttet
potentiale på række punkter, som med fordel kunne realiseres. I det følgende uddybes anbefalingerne herom:


Fødekæde til erhvervsuddannelserne
Det skal sikres, at det erhvervs- og produktionsrettede perspektiv får
en plads og opmærksomhed, så fødekæden leder til og ikke væk fra erhvervsuddannelse.
Grundstenen for dygtige elever ved erhvervsuddannelserne lægges,
som det også skrives i høringens lovbemærkninger, allerede i folkeskolen.
Da professionshøjskolerne spiller en central rolle både ift. at uddanne
folkeskolens lærere og pædagoger og i forhold til at implementere Folkeskolereformen og i den forbindelse kompetenceudvikle både lærere,
pædagoger og skoleledere, vil det være hensigtsmæssigt, at professionshøjskolernes potentiale tænkes ind ift. EUD-reformen.
Eksempelvis bør der være fokus på, om der er den rigtige vejledningskompetence til stede i folkeskolen, så der ikke vejledes væk fra de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Flere unge skal efter folkeskolen
vælge EUD. Der kan i den forbindelse også tænkes i vejledning af forældrene, som er en central ressource i forhold til vejledningen af de
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unge.
Både ift. grunduddannelserne til hhv. lærer og pædagog og ift. efterog videreuddannelse af folkeskolens medarbejdere, herunder også vejledere og skoleledere, kan professionshøjskolerne bidrage til at understøtte ambitionen om, at folkeskolens medarbejdere får et tydeligt billede af de erhvervsrettede uddannelser. Vejledningen er en forudsætning for, at flere unge vil overveje at vælge en erhvervsuddannelse.
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Professionshøjskolernes har nu i lovgivningen fået til opgave at forske,
bl.a. inden for det pædagogiske felt. I forhold til at realisere ambitionen
bag EUD-reformen, er det et relevant forskningsfelt, hvad der skal til
for at styrke fødekæden til erhvervsuddannelserne.


Fødekæde til professionsbacheloruddannelserne
Danske Professionshøjskoler finder det positivt, at unge kan vælge en
eux som et særligt praksisnært tilbud om en gymnasial eksamen. Det
er meget positivt, at det vil blive prioriteret at udforme eux-forløb på
alle relevante uddannelser.
Som allerede nævnt, er det Danske Professionshøjskolers vurdering, at
det vil kunne styrke det faglige niveau at tænke i stærkere koblinger
mellem de erhvervsrettede uddannelsessektorer. Eux vil kunne udgøre
et godt adgangsgrundlag for professionsbacheloruddannelserne.



Professionshøjskolerne kan bidrage til øgede pædagogiske
kompetencer hos EUD-lærerne
I lovforslagets bemærkninger nævnes det, at: ”Kvaliteten af undervisningen skal forbedres, og alle elever skal møde passende udfordringer.
I dag har mange undervisere ved erhvervsuddannelserne ikke tilstrækkelige pædagogiske kompetencer.”
Professionshøjskolerne vil kunne spille en central rolle i implementeringen af reformen gennem pædagogisk kompetenceudvikling af EUDlærerne.



Professionshøjskolerne kan bidrage til øget prestige for erhvervsuddannede gennem stærke efter- og videreuddannelsesmuligheder
Professionshøjskolerne vil også kunne spille en central rolle ift. at skabe
efter- og videreuddannelsesmuligheder for de erhvervsuddannede.
Stærke efter- og videreuddannelsesmuligheder og karriereveje vil
fremme erhvervsuddannelsernes prestige, og det vil i sig selv have en
større tiltrækning på de kvalificerede unge.
Danske Professionshøjskoler ønsker i den sammenhæng at fremhæve
professionshøjskolernes rolle i forhold til videreuddannelse af dimittender fra erhvervsuddannelserne inden for de tekniske og merkantile områder. Der kan i den sammenhæng peges på flere af professionshøjskolernes uddannelser (eksempelvis bygningskonstruktør- og produktionsteknologuddannelsen), som ved optag rekrutterer over 50 % fra erhvervsuddannelser. Disse eksempler kan danne grundlag for flere videregående uddannelser, som bygger oven på EUD.
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Mens uddannelsesreformen virker på den lange bane, understøtter efter- og videreuddannelse hurtige omstillinger på arbejdsmarkedet. Efter- og videreuddannelsesmuligheder kan derved supplere EUDreformen.
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Professionshøjskolerne udgør sammen med erhvervsakademierne
grundlaget for de erhvervsuddannedes videreuddannelse, herunder sosu-assistenter, pædagogiske assistenter og byggeteknikere. Eksempelvis vil professionshøjskolerne gennem efter- og videreuddannelse kunne understøtte ændringer i organiseringen af sundhedssektoren med
fokus på mere kommunal forebyggelse, pleje & rehabilitering.
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Med venlig hilsen

Erik Knudsen
Formand
Professionshøjskolernes Rektorkollegium
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