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Høringssvar vedrørende ”Høring over udkast til bekendtgørelse om særlige 

gymnasiale fag m.v. til brug for eux-forløb og udkast til eux-læreplaner” 

LO takker for den fremsendte høring. Det bekymrer LO, at udkastet bærer, ligesom L 

182, præg af, at EUD-delen i eux vægtes mindre. Synergieffekten mellem EUD og x-

delen er altafgørende, hvis vi fortsat skal se eux som en erhvervsuddannelse og 

dermed kunne sikre praktikpladser til eleverne. Derfor skal vi fastholde, at eux er en 

EUD med studiekompetence, hvilket ikke er synligt i hverken L 182 eller i dette 

udkast til bekendtgørelse. På sigt vil denne udvikling være til fare for eux. 

I udkastet er det eksisterende fag Teknikfag B – design og produktion – særligt 

gymnasialt fag til brug for tekniske eux-forløb, februar 2015 erstattet med de to fag 

Teknikfag B – Udvikling og produktion og Teknikfag B –Digitalt design og udvikling.  

Det ene Teknikfag B er angivet med to forskellige titler i hhv. udkastet til 

bekendtgørelsen og i læreplanerne: Design og produktion og Udvikling og 

produktion. 

Der kvitteres for udviklingen af det nye Teknik B-fag rettet mod digitalt design og 

udvikling, da det imødekommer et ønske om at få udviklet et teknikfag B, der er 

målrettet Data- og kommunikationsuddannelsen.  

Dog ser LO en meget bekymrende ændring i fagbeskrivelserne af de to Teknik B-fag 

i forhold til det eksisterende. Generelt set er fagbeskrivelserne mere bredt formuleret, 

fx er det ikke længere beskrevet, hvad eleverne skal kunne, men i stedet hvad de skal 

arbejde med (under faglige mål), ligesom der er en højere vægtning af mere brede, 

metodiske kompetencer og det alment rettede samt en mindre kobling til det 

erhvervsrettede indhold. 

I det nuværende Teknikfag B Design og produktion er i afsnit 2 bl.a. beskrevet, at 

”Valgtemaer og fordybelsesområdet vælges, så det støtter den enkelte 

erhvervsuddannelses fag i hovedforløbet, herunder valgfri specialefag”. Denne 

kobling er ikke indskrevet i det nye fag.  

Ved beskrivelse af indholdselementer, er det nuværende fag beskrevet med en række 

”gøre”- kompetencer, som naturligt kobler teknikfaget til elevens 
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erhvervsuddannelse, mens denne kobling til det anvendelsesorienterede er fraværende 

i det nye fag. Det ses bl.a. i følgende. eksempel, hvor der i det eksisterende fag står:   

2) Produktions- og procesovervågning: 

– anvende og foretage hensigtsmæssigt valg af måleinstrumenter 

– foretage relevante målinger 

– udføre analyse af måleresultater. 

mens der i det nye fag står:  

3) Produktions- og procesovervågning: 

– måling og indsigt i måleinstrumenter 

Disse beskrivelsesmæssige ændringer stemmer dårligt overens med det generelle 

fokus på at beskrive læringsmål og udbytte i uddannelser, som der længe har været 

tradition for på erhvervsuddannelsesområdet. 

I høringsbrevet står, at det nuværende eksamensprojekt erstattes af et 

erhvervsområdeprojekt. Dette er ikke beskrevet i udkastet til erhvervsområdet. Det er 

desuden et krav i et teknisk eux-forløb efter model D, at eksamensprojekt og den 

afsluttende prøve i erhvervsuddannelsen tænkes sammen. Der mangler en beskrivelse 

af dette i udkastet. 
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