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Til 
Værts- og partnerskoler på ansøgningerne om videnscenter indenfor 
Automation og Robotteknologi. 
      
 
Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  
(REUs) brev vedrørende videnscenter indenfor Automation og 
Robotteknologi 
 
REU har på sit møde 25.august 2017 drøftet sin indstilling vedrørende 
etablering af 10 videnscentre indenfor erhvervsuddannelserne. Mens 
rådet på de fleste af områderne kunne nå frem tid en forholdsvis klar 
holdning, var der en særskilt drøftelse af temaet Automation og Robot-
teknologi. Det er på baggrund af denne REUs opfattelse, at det med 
udgangspunkt i de indsendte ansøgninger er muligt at etablere to velfun-
gerende videnscentre indenfor dette felt, men at det på de foreliggende 
grundlag er vanskeligt at give en endelig indstilling. 
 
Imidlertid finder REU det vigtigt, at der indenfor Automation og Robot-
teknologi etableres to stærke videnscentre, der bygger på et stærkt sam-
arbejde mellem skolerne og dermed kan bidrage til at løfte kvaliteten af 
uddannelsen indenfor området. Derfor vil REU opfordre de skoler, der 
indgår i de fire ansøgninger som værts- eller partnerskoler, til snarest at 
starte drøftelser om i fællesskab at udarbejde ansøgninger om to centre. 
Lykkes dette vil REU tage udgangspunkt i disse ansøgninger i sin indstil-
ling til ministeren. 
 
Fristen for dette er senest onsdag den 6. september 2017. De nye an-
søgninger indsendes i givet fald til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
(STUK) pr. mail til: euteko@stukuvm.dk 
 
Kravene til centrene (herunder omkring værtsskab og ejerskab til udsty-
ret) er uændrede. Hvis der under denne proces er behov for dialog eller 
afklaring af spørgsmål står STUK ved kontorchef Maria Nørby eller 
REUs formandskab gerne til rådighed. 
 
 
Venlig hilsen  
 
Stina Vrang Elias, formand 
Morten Smistrup, LO, næstformand 
Karina Beg Poulsen, DA 
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