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Af Signe Holm-Larsen

Bilag
Bilag 1. Udvalgssammensætning i folketingsåret 2013-14
Folketingets udvalgssammensætning på uddannelsesområdet juni 2014
Børne- og undervisningsudvalget:
1 Ane Halsboe-Larsen (S)
2 Julie Skovsby (S)
3 Karin Gaardsted (S)
4 Annette Lind (S)
5 Orla Hav (S)  formand
6 Rasmus Horn Langhoff (S)
7 Troels Ravn (S)
8 Lotte Rod (RV)  næstformand
9 Jeppe Mikkelsen (RV)
10 Marlene B. Lorentzen (RV)
11 Annette Vilhelmsen (SF)
12 Trine Mach (SF)
13 Rosa Lund (EL)
14 Lars Dohn (EL)
15 Henning Hyllested (EL)
16 Karen Ellemann (V)
17 Peter Juel Jensen (V)
18 Finn Thranum (V)
19 Louise Schack Elholm (V)
20 Anni Matthiesen (V)
21 Tina Nedergaard (V)
22 Ulla Tørnæs (V)
23 Alex Ahrendtsen (DF)
24 Bent Bøgsted (DF)
25 Marie Krarup (DF)
26 Martin Henriksen (DF)
27Merete Riisager (LA)
28 Thyra Frank (LA)
29 Lene Espersen (KF)

Uddannelsesudvalget (Udvalget for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelser):
1 Jeppe Bruus (S)
2 Jesper Petersen (S)
3 Mette Reissmann (S)
4 Rasmus Prehn (S)  formand
5 Per Husted (S)
6 Ole Hækkerup (S)
7 Trine Bramsen (S)
8 Lotte Rod (RV)
9 Marlene Borst Hansen (RV)
10 Jeppe Mikkelsen (RV)
11 Annette Vilhelmsen (SF)
12 Jonas Dahl (SF)
13 Pernille Vigsø Bagge (SF)
14 Pernille Skipper (EL)
15 Rosa Lund (EL)
16 Bertel Haarder (V)
17 Kristian Jensen (V)
18 Karen Ellemann (V)  næstformand
19 Esben Lunde Larsen (V)
20 Tina Nedergaard (V)
21 Mads Rørvig (V)
22 Anne-Mette Winther Christiansen (V)
23 Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)
24 Marie Krarup (DF)
25 Alex Ahrendtsen (DF)
26 Christian Langballe (DF)
27 Merete Riisager (LA)
28 Villum Christensen (LA)
29 Charlotte Dyremose (KF)

Bilag 2. Hovedpunkter i lov nr. 1640 om "indførelse af en længere og mere varieret skoledag"
 Lovforslaget indfører skoledage svarende til 30 ugentlige timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer for 7. til 9. klasse. Antallet af undervisningstimer i dansk og matematik
bliver øget, og der bliver også givet flere timer i fremmedsprog og naturfag. De praktiske/musiske fag bliver styrket, bl.a. ved indførelse af de nye fag håndværk og design samt madkundskab.
 Lovforslaget indfører en ny tid til understøttende undervisning, som skal supplere og understøtte under-
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visningen i fagene i den del af skoledagen, som ligger ud over undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner.
Tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse bliver lagt inden for skoledagen, men det er frivilligt for eleverne, om de vil deltage.
Lovforslaget giver bedre mulighed for at inddrage pædagoger og øvrigt pædagogisk personale i skoledagen.
Folkeskoler bliver forpligtet til at åbne sig over for lokalsamfundet.
Skoledagen skal kunne tilrettelægges fleksibelt, så den skaber gode og sikre rammer om elever med særlige behov.
Lovforslaget giver bedre mulighed for valgfag, mulighed for oprettelse af eliteidrætsklasser, en ny prøve i
idræt, en fornyelse af afgangsprøverne og en ændring af afgangsbeviset fra folkeskolen.
Skolebestyrelsens principper for samarbejdet mellem skole og hjem skal også skal omfatte principper for
forældrenes ansvar i samarbejdet.
Lovforslaget indeholder en målsætning om fuld kompetencedækning i forhold til undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner.

Bilag 3. Hovedpunkter i aftalen "Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser"
Af aftale af 24.2.2014 mellem S, RV, V, DF, SF, KF og LA fremgik, at en analyse af adgang til de gymnasiale
uddannelser skulle gennemføres senest ultimo april 2014. For øjeblikket er adgang betinget af, at UU har vurderet eleven uddannelsesparat samt af aflæggelse af de obligatoriske afgangsprøver samt to fremmedsprog,
men karaktererne ved prøverne er uden betydning, og man kan tillige optages efter ansøgningssamtale eller
optagelsesprøve. Analysen omhandler diverse adgangskrav for stx, hf, hhx og htx i 2012 og bringer følgende
hovedkonklusioner:
 2 % af eleverne (4 % i hf) havde under 02 i gennemsnit i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve.
 10 % af eleverne (26 % i hf) havde under 4 i gennemsnit i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve.
 44 % af eleverne (74 % i hf) havde under 7 i gennemsnit i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve.
 Der er stor spredning mellem institutionerne i forhold til, hvor stor en andel af eleverne der ikke levede op
til forskellige karakterkrav.
 Forholdsmæssigt større andele af hhv. drenge, indvandrere eller efterkommere af indvandrere og elever
fra uddannelsesfremmede hjem ville ikke leve op til forskellige karakterkrav, end gennemsnittet af den
samlede elevgruppe.
 Et adgangskrav på 02 eller 4 vurderes ikke at ville have haft stor betydning for gennemførelsen, mens et
karakterkrav på 7 vurderes at ville have forøget gennemførelsesprocenten med 6 %.
 Elever med et lavt karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangsprøve går efter den gymnasiale sluteksamen oftere videre på en erhvervs- eller professionsuddannelse, mens elever med højere karakterer oftere
fortsætter på en akademisk uddannelse.
Bilag 4.Anden lovgivning 2013-14
L 43 Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Indførelse af forvaltningsrevision m.v.). Enstemmigt vedtaget med 111 stemmer (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG). Fremsat
10.10.2013. 1. behandling 22.10.2013. 2. behandling 3.12.2013 og 3. behandling 10.12.2013. Lov nr. 1466 af
17.12.2013.
Lovforslaget pålægger revisor for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag at udføre forvaltningsrevision.
L 70 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love. (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.). Vedtaget med 67 stemmer for forslaget (S, DF, RV, SF, EL, UFG) og 34 stemmer imod (V, LA, KF) ); ingen und-

2

lod at stemme. Fremsat 13.11.2013. 1. behandling 22.11.2013. 2. behandling 13.12.2013 og 3. behandling
17.12.2013. Lov nr. 1610 af 26.12.2013.
B 20 Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling af det tyske mindretals skoler i Danmark – også på anlæg. Fremsat 12.11.2013 af Ellen Trane Nørby (V) , Peter Christensen (V) , Eva Kjer Hansen (V) , Peter Juel
Jensen (V) , Hans Christian Schmidt (V) og 1. behandlet/henvist til udvalg 20.2.2014.
B 63 Forslag til folketingsbeslutning om at lade Københavns Universitet købe egne bygninger og anvende
provenuet til indskud i Danmarks Grundforskningsfond. Fremsat 14.3.2014 af Jens Henrik Thulesen Dahl
(DF) , Alex Ahrendtsen (DF) , Kristian Thulesen Dahl (DF) , Søren Espersen (DF) , Marie Krarup (DF) ,
Christian Langballe (DF) , Peter Skaarup (DF) og på dagsorden 13.5.2014.
B 73 Forslag til folketingsbeslutning om bedre forhold for forsørgere på erhvervsuddannelser. Fremsat
28.3.2014 af Rosa Lund (EL) , Lars Dohn (EL) , Henning Hyllested (EL) , Trine Mach (SF) , Annette Vilhelmsen (SF) Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti foreslår, at enlige forsørgere og forsørgere på erhvervsuddannelser, der bor sammen med en anden uddannelsessøgende, og som er på elevløn, får samme lånemuligheder som SU-modtagere. Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti foreslår endvidere, at såvel elever i skolepraktik som i ordinær praktik, som får barn, sikres ret til barselsydelse.
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