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Høring vedr. bekendtgørelse om forsøg med udstrakt varighed 
af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser for unge, 
som er anbragt uden for hjemmet

Danske Gymnasier har den 23. maj 2022 modtaget høring vedr. 
Bekendtgørelse om forsøg med udstrakt varighed af erhvervsuddannelser og 
gymnasiale uddannelser for unge, som er anbragt uden for hjemmet. 
Bekendtgørelsen fastsætter rammerne for et forsøg med at etablere 
forlængede uddannelsesforløb på erhvervsuddannelser og gymnasiale 
uddannelser for unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Danske Gymnasier bakker op om forsøget, da et forlænget 
uddannelsesforløb kan være en vej til at sikre, at flere unge, der ikke 
ville have gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årig, 
gennemfører en ungdomsuddannelse. Det er værd at bemærke, at også 
unge, der tidligere har været anbragt uden for hjemmet, i højere grad 
end andre unge som 18-årige er faldet fra en ungdomsuddannelse1, 
hvilket kan pege på et behov for, at det ikke kun er unge, der er anbragt 
uden for hjemmet undervejs i deres ungdomsuddannelsesforløb, der 
tilbydes et forlænget forløb, men også unge, der har et 
anbringelsesforløb bag sig.

Flere af Danske Gymnasiers medlemsskoler har erfaring med at 
tilrettelægge treårige hf-forløb for sårbare unge med nedsat 
funktionsevne eller indlæringsvanskeligheder. Erfaringerne viser, at 
elever med psykiske og sociale problemer, som eksempelvis anbragte 
unge, kan have behov for særlig støtte, hvorfor det vil være relevant, at 
unge, der på baggrund af dette forsøg bliver tilbudt et forlænget 
uddannelsesforløb, også har mulighed for at få bevilget SPS. Det er 

1 VIVE: Tidligere anbragte og uddannelsessystemet: 
https://pure.vive.dk/ws/files/1053024/Tidligere_anbragte_og_uddannelsessyste
met.pdf
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uklart for Danske Gymnasier, hvorvidt denne gruppe af unge vil være 
berettiget til SPS, da det ikke er givet, at de har en konkret diagnose, 
om end det kan være relevant for dem som elever at få bevilliget 
eksempelvis støttestudietimer eller støttepersontimer, for at de kan tage 
den pågældende ungdomsuddannelse på lige fod med andre elever.

Danske Gymnasier opfordrer på den baggrund Børne- og 
Undervisningsministeriet til at være opmærksom på problemstillinger 
knyttet hertil. Foreningen vil også opfordre ministeriet til at sikre en 
evaluering af forsøget, da det ikke fremgår, hvordan dette skal gøres, 
men det vil være relevant for at få større viden om effekten af 
forlængede uddannelsesforløb for unge, der er anbragt uden for 
hjemmet.

Med venlig hilsen

Henrik Nevers
Formand


