
Orienteringsbrev om implementering af gymnasie-
reformen til de gymnasiale institutioner  

Nyt om lovarbejdet
Ministeret havde ved høringsfristens udløb den 23. september 2016 modtaget knap 80 
høringssvar til udkastet til lov om de gymnasiale uddannelser og knap 50 høringssvar 
til udkastet til følgelov. Vi takker for de mange gode, konstruktive kommentarer og 
forslag.

Høringssvarene bliver samlet i to notater og offentliggjort på Folketingets hjemmeside 
og hoeringsportalen.dk, når lovforslagene fremsættes. Vi forventer, at høringen med-
fører justeringer i lovudkastene, og at de reviderede lovforslag fremsættes i Folketinget 
i november måned og vedtages inden årets udgang. 

De gymnasiale uddannelsesbekendtgørelser forventes sendt i høring i foråret 2017, så 
de kan træde i kraft for skoleåret 2017/18.

Arbejdet med den nationale sprogstrategi 
I uge 40 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til den 
fælles nationale sprogstrategi. Strategien udvikles i samarbejde med Uddannelses- og 
Forskningsministeriet og har i overensstemmelse med forligsaftalen fokus på, hvordan 
elevernes sprogkompetencer kan fastholdes og udvikles gennem bedre overgange i 
uddannelsessystemet. Arbejdsgruppen offentliggør sine anbefalinger i januar 2017. 
Læs mere om sprogstrategien og arbejdsgruppens medlemmer 

De første Skoleudvikling I Praksis-kurser nærmer sig
Læringskonsulenterne vil nu og i de kommende reform-år afholde en række SIP-kurser. 
Kurserne skal bidrage til at bringe reformen ud i virkeligheden og gøre politik til praksis.

Tilmeldingsfristen til de første SIP-kurser i november/december 2016 forlænges, så de 
sidste skoler får mulighed for at tilmelde sig. Den nye tilmeldingsfrist er mandag d. 24. 
oktober 2016 kl. 16.
GL-E administrerer tilmeldinger for ministeriet. 
Læs om kurserne og tilmeld jer 
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Faglig udvikling I Praksis: 
Dialogmøder i efteråret 2016
Der afholdes som tidligere annonceret 
FIP-dialogmøder i alle fag, hvor lærere 
og ledere med ansættelse på gymnasiale 
institutioner kan få lejlighed til at drøfte 
og gå i dialog med fagkonsulenterne om 
de kommende ændringer og fornyelser i 
læreplanerne. 
GL-E administrerer tilmeldinger for 
ministeriet. 
Læs om møderne og tilmeld jer

Følgegruppe til gymnasiereform 
Ministeriet har nedsat en følgegruppe, 
der skal bidrage til den løbende dialog 
mellem ministeriet og de aktører, der 
skal realisere initiativerne i den politiske 
aftale. Første møde i følgegruppen er den 
3. november 2016.  

Repræsentanter i følgegruppen: 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – 
Lederne
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – 
Bestyrelserne
Danske Gymnasier
Gymnasieskolernes Lærerforening
Private Gymnasier og Studenterkurser
VUC – Lederforeningen
VUC – Bestyrelsesforeningen
Gymnasiernes Bestyrelsesforening
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Erhvervsskolernes ElevOrganisation
Landssammenslutningen af Handelsskole-
elever.

http://uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Gym/2016/Okt/161007-Arbejdsgruppe-skal-komme-med-input-til-national-sprogstrategi
http://www.gl.org/GLE/Sider/SIP-kurser-tilmelding.aspx
http://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser.aspx


 Nr. 2 - oktober 2016

Følg med på uvm.dk og ug.dk
Find relevant information og se spørgsmål 
og svar om reformen på 
uvm.dk/gymreform.

Nuværende og kommende elever og deres 
forældre kan finde et informationsunivers 
om reformen på 
uddannelsesguiden.dk. 

Strategigruppe for naturvidenskabsstrategi nedsat
I uge 39 blev en strategigruppe, der skal udarbejde et oplæg til en national naturviden-
skabsstrategi, nedsat. Naturvidenskabsstrategien skal sikre bedre sammenhæng mel-
lem den naturvidenskabelige undervisning fra dagtilbud til ungdomsuddannelserne, 
og styrke den naturvidenskabelige almendannelse, viden og interesse hos alle piger og 
drenge. Arbejdet forventes afsluttet i april 2017.
Læs mere om naturvidenskabsstrategien 
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http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Gymnasieaftalen
http://www.ug.dk/6til10klasse/gymnasiale-uddannelserungdomsuddannelse/reformafgymnasieuddannelserne2016
http://uvm.dk/Dagtilbud/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Dagtilbud/2016/Sep/160929-En-strategigruppe-skal-udarbejde-et-oplaeg-til-en-national-naturvidenskabsstrategi

