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Til Børne- og Undervisningsministeriet 

HØRINGSSVAR 
 

  Dato: 1. oktober 2019 
   

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet 

uddannelse, lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser, lov om de gymnasiale 
uddannelser, lov om erhvervsuddannelser og lov om kommunal indsats for unge under 25 år.  

 
Rådet ser med tilfredshed på hovedinitiativ nr. 1) nye udbudsmuligheder på offentlige og private 
gymnasiale institutioner og nr. 3) etablering af et henvisningstaxameter. Ifølge Børne- og 
Undervisningsministeriets egne tal ses det, at forholdsvis flere unge med minoritetsbaggrund 
afbryder deres gymnasiale uddannelser (34 %) i forhold til unge med dansk baggrund (17 %). 
Mange af disse unge indskrives efterfølgende ikke på en anden ungdomsuddannelse. Dette er én 
af årsagerne til, at unge med minoritetsbaggrund er overrepræsenteret i gruppen af unge, der ikke 
fuldfører en ungdomsuddannelse. Ved etablering af et henvisningstaxameter på de gymnasiale 
uddannelser kunne man håbe at de institutioner, som udbyder gymnasiale uddannelser, får et 
incitament til aktivt at vejlede de unge videre til erhvervsuddannelser, hvis de ønsker at forlade 
deres gymnasiale uddannelse. Samtidig vil muligheden for at udbyde grundforløb i 
erhvervsuddannelser på gymnasiale institutioner forhåbentligt kunne give de unge et større 
kendskab til de erhvervsrettede uddannelser, og dermed skabe et incitament for den førnævnte 
gruppe til at vælge disse uddannelsesveje frem for den gymnasiale vej. Rådet for Etniske 
Minoriteter mener, at initiativerne er gavnende for den gruppe af unge med minoritetsbaggrund, 
som ikke fuldfører en ungdomsuddannelse, da mange af disse ville have en større chance for at 
gennemføre en erhvervsrettet uddannelse frem for en gymnasial uddannelse. 
Rådet for Etniske Minoriteter har ingen bemærkninger til hovedinitiativ nr. 2) oldtidskundskab på 
private gymnasier. 
 
                                      Med venlig hilsen 

 
Halima El Abassi 
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