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Høringssvar over udkast til lov om ændring af vejledningsloven (Uddannelsesparathedsvurdering)
Forældreorganisationen Skole og Forældre takker for det tilsendte udkast til lovændring af
ovennævnte område.
Skole og Forældre er positive over for, at elevernes praktiske og kreative kunnen fremadrettet indgår i
helhedsvurderingen af alle elevers uddannelsesparathed. Vi finder det endvidere positivt at
vurderingsparametrene gradueres i hhv. høj eller middel og på den måde primært er med til at tale
elever positivt op i forhold til disse forudsætninger, som en del af den samlede vurdering samt at
vurderingen generelt ikke kan give et negativt udfald af elevers uddannelsesparathedsvurdering.
Skole og Forældre er noget bekymret for vurderingsgrundlaget. Praktiske og kreative evner er en del
af elevens personlige kompetencepotentiale og altså noget, der udfoldes allerede fra skolestart
tilsvarende øvrige kompetencer. Alle kompetencepotentialer skulle gerne styrkes gennem hele
skoleforløbet for alle elever, bl.a. gennem skolens høje og realistiske forventninger til eleverne.
Derfor mener Skole og Forældre, at vurderingsgrundlaget også skal omfatte de praktiske og kreative
kompetencer som er udfoldet gennem hele skoleforløbet og som bør være nedfældet i den løbende
elevplan.
Vi imødeser den vejledning, som skal sikre, at vurderingerne bliver mere konkrete og mener, at
vurderingerne, også på dette område, skal udarbejdes som en del af samarbejdet med forældrene og
eleven om dennes uddannelsesparathed.
At ministeriet har indtænkt en evaluering af modellen efter to år (2020), finder vi nødvendig, bl.a. på
baggrund af vurderingsgrundlaget, men også for at sikre at intentionen med forslaget holder.
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