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Åben sag

Sagsfremstilling
Regering og aftalepartier vedtog i 2018 2 aftaler med henblik på at øge optaget til og
gennemførslen af erhvervsfaglige ungdomsuddannelser. De dele af aftalerne, der forudsatte
lovgivning, vedtog Folketinget i 2 love i foråret 2019.
Lov nr. 209 af 5. marts 2019 indebærer, at
 Det bliver obligatorisk for alle elever at vælge mindst ét 2-årigt praktisk/musisk valgfag
i 7.-8. klasse.
 Folkeskoleeleverne skal tilbydes det praktiske/musiske valgfag håndværk og design og
kan derudover tilbydes et eller flere af de praktiske/musiske valgfag: billedkunst,
madkundskab eller musik.
 Eleverne skal til prøve i de 2-årige praktiske/musiske valgfag (håndværk og design,
billedkunst, musik og madkundskab) efter 8. klasse. Prøven vil indgå i beregningen af,
om eleven har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 Eleverne i folkeskolen får ret til at komme i erhvervspraktik i mindst 1 uge i både 8. og
9. klasse, såfremt de ønsker det. Det vil være elevens ansvar at finde praktikplads hvis
eleven i samråd med forældre ønsker at benytte retten.
 Styrket praksisfaglighed i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse, således at
opgaven har et tydeligt praksisfagligt element.
Mens lovforslaget var under behandling i Folketinget nedsatte forvaltningen en arbejdsgruppe
med repræsentanter fra udskolingsskoler, Ungdomsskolen, Musik og Billedskolen samt
Skoleafdelingen. Arbejdsgruppen havde til opgave at afsøge muligheder for implementering af
lovgivningens forventede indhold vedrørende udbud af valgfag.
For at sikre at elever på 7. klassetrin har reelle valgmuligheder i forbindelse med valg af
obligatorisk musisk-/praktisk valgfag, og eksempelvis ikke blot tilbydes valgfaget Håndværk &
Design, anbefalede arbejdsgruppen samarbejde mellem skoler i den enkelte skoleklynge. På
baggrund af denne anbefaling, og med ønske om at tilbyde alle kommunens elever
tilnærmelsesvis samme forhold, ansøges i budget 2020-2023 om midler til at dække skolernes
merudgifter til transport. De forøgede transportudgifter skal sikre, at der kan udbydes valgfag,
som den enkelte skole eventuelt ikke har elevgrundlag til at udbyde, men som de
samarbejdende skoler har.
Lov nr. 547 af 7. maj 2019 indebærer mulighed for, at erhvervsskoler og folkeskoler kan indgå
samarbejder, således at erhvervsskoler kan varetage udvalgte dele af undervisningen af elever
fra folkeskolen. Det gør sig således gældende, at
 Byrådet kan indgå aftale med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om
undervisning af elever i grundskolen i dele af undervisningstiden.
 Finansieringen af aftale er et anliggende mellem Byrådet og den pågældende
institution, der udbyder erhvervsuddannelse.
 Aftaler kan omfatte tilrettelæggelse og varetagelse af undervisning i valgfag for elever
på 7.-9. klassetrin samt tilrettelæggelse og varetagelse af relevante forløb og
aktiviteter for elever i grundskolen.
 Undervisningen kan finde sted i en erhvervsskoles faglokaler og/eller i folkeskolens
lokaler.
 Undervisningsministeriet udarbejder et vejledende takstkatalog for erhvervsskolernes
aktiviteter, som erhvervsskoler og kommuner kan tage afsæt i, hvis/når de indgår
aftaler.
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Ud over udbud af musisk-/praktiske valgfag afsøger den tidligere nævnte arbejdsgruppe også
mulighed for samarbejde med erhvervsuddannelsesinstitutioner. Dette særligt med henblik på
at inddrage erhvervsuddannelserne i aktiviteter i forbindelse med afvikling af de musisk-/
praktiske valgfag.
Udover lovgivningen vedtaget i Folketinget indebærer aftalerne mellem Regeringen og
aftalepartier yderligere en række initiativer eksempelvis, at
 Der fra skoleåret 2019/2020, samt i de nærmest kommende skoleår, iværksættes 2årige rammeforsøg med etablering af eud 8/9 udskolingslinjer. Disse består blandt
andet af en reduceret række fag i folkeskolen samt erhvervspraktiske fag på en
erhvervsuddannelse.
Ingen skoler i Varde Kommune ønsker fra skoleåret 2019/2020 at deltage i forsøget.
De indgåede aftaler og tilhørende ny lovgivning påvirker således direkte folkeskoleloven, men
har ligeledes indflydelse på lovgivning indenfor en lang række øvrige områder – eksempelvis
erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse, vejledning mv. som kan have en afledt påvirkning
i folkeskolen.
Forvaltningens vurdering
Tiltagene i aftalerne og den tilhørende lovgivning har som nævnt til formål at sikre større
søgning til og gennemførsel af erhvervsfaglige ungdomsuddannelser.
Den nationale målsætning for valg af en erhvervsuddannelse er, at mindst 25% skal vælge en
erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. Samt at andelen skal op på min.
30% i 2025. For Varde Kommune gør det sig gældende, at gennemsnitligt 25,5% af eleverne
fra 9. og 10. klasse hen over de seneste 3 år har søgt optagelse på en erhvervsuddannelse.
Det vurderes således, at kommunen er godt med hvad angår den nationale målsætning
vedrørende folkeskoleelevernes ansøgning til erhvervsuddannelse.
De indgåede aftaler og tilhørende lovgivning søger blandt andet at bringe en større grad af
praksisfaglighed ind i folkeskolen og dermed en øget kobling mellem teori og praksis. Dette
skønnes umiddelbart at kunne have en positiv effekt på elevernes læring samt kendskab til
uddannelses- og erhvervsmuligheder.
Opmærksomheden henledes på, at på grund af det sene vedtagelsestidspunkt og skolernes
planlægning af skoleåret, har Forvaltningen i dialog med udskolingsskolerne besluttet, at der
fra skoleåret 2019/2020 igangsættes 2 prøvehandlinger, som kan danne grundlag for
tilrettelæggelse af udbuddet af valgfag i de kommende skoleår. Prøvehandlingerne planlægges
afviklet i Skoleklynge Varde samt Skoleklynge Nord.
Konsekvens i forhold til visionen
Ingen
Retsgrundlag
Lov nr. 209 af 5. marts 2019 og Lov nr. 547 af 7. maj 2019
Økonomi
I budget 2020-2023 er der medtaget budgetforslag om midler til dækning af merudgifter til
transport i forbindelse med udbud af musisk-/praktiske valgfag. Udgiften er beregnet til
83.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. årligt i overslagsårene.
Afvikling af 2 prøvehandlinger i forbindelse med udbud af musisk-/praktisk valgfag. Udgifterne
hertil afholdes i skoleåret 2019/20 af Skoleafdelingen via overførte midler og kan i en 2-årig
periode maksimalt beløbe sig til 144.000 kr. Såfremt skoleklyngerne fremadrettet skal have
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mulighed for internt at samarbejde om udbud af musisk-/praktisk valgfag, vil dette jf.
budgetforslag kræve tilførte midler.
Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.
Høring
Ingen
Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at forvaltningen - i samarbejde med skolerne - implementerer de ændringer i lovgivningen,
der er vedtaget i folketinget,
at midler til transport i forbindelse med praktisk-/musisk valgfag indgår i budgetforhandlinger
2020-2023.
Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-06-2019
Godkendt.
Transportudgiften i forbindelse med praktisk-/musisk valgfag oversendes til drøftelse i
forbindelse med budgetforslag 2020-2023 med 83.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. årligt i
overslagsårene.
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