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Høring over udkast til forslag til lov om de gymnasiale 
uddannelser og udkast til lov om ændring af lov om 
institutioner for almengymnasiale uddannelser m.v. 

Akademikerne har fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 
modtaget udkast til lovforslag om de gymnasiale uddannelser og følge-
lovforslag til høring. Akademikerne har udsendt udkastene til høring i 
medlemsorganisationerne og skal på den baggrund fremkomme med 
bemærkninger.   
 
Akademikerne finder det uforståeligt og kritisabelt, at der trods intentio-
nerne i forligskredsen om at hæve det faglige niveau i gymnasieuddan-
nelserne med lovforslaget reelt slækkes på kravene til lærernes faglige 
kompetenceniveau. Således betyder § 56 stk. 2, at STX og HF, for så 
vidt angår en række fag, herunder matematiske fag, at der åbnes op for 
en mere omfattende brug af lærere uden en kandidatuddannelse.  
 
På HHX og HTX er gældende ordning begrundet med, at lærernes er-
hvervsmæssige beskæftigelse kan kvalificere og give faglig mening i 
erhvervsrelaterede fag. Men denne argumentation kan efter Akademi-
kernes vurdering ikke overføres til STX og HF. Akademikerne skal derfor 
anbefale, at gældende kompetencekrav til lærerne på STX og HF fast-
holdes.  
 
Akademikerne finder det yderst positivt, at HF også fremover giver ad-
gang til universitetsuddannelserne, idet HF har en vigtig funktion i for-
hold til at sikre en nødvendig fleksibilitet i uddannelsessystemet.  
 
Afslutningsvis skal Akademikerne bemærke det bekymrende i, at store 
reformer på det gymnasiale område implementeres samtidig med, at 
årlige 2 pct. besparelser ufortrødent ruller over sektoren frem til 2020. 
Besparelser der konkret betyder, at dygtige lærere afskediges, hvorved 
arbejdet med at nå reformens målsætninger om et højere fagligt niveau 
vanskeliggøres.  
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