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Remissvar gällande
Gymnasieingenjörsutbildning – Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i
gymnasieskolan (Ds 2013:53), Dnr U2013/5204/GV
Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, är en branschorganisation för
vuxenutbildare. Organisationen representerar offentliga och privata vuxenutbildare över
hela Sverige. I organisationen ingår också nätverk för specifika yrkesgrupper.
ViS har inbjudits att lämna synpunkter på förslagen i promemorian och önskar lämna
följande yttrande.
ViS styrelse har studerat förslaget om ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan och vi
ställer oss till övervägande del negativa till detta.
ViS delar uppfattningen att det finns ett växande behov av utbildning som ger högre
kompetens inom det tekniska området än vad gymnasieskolans tekniska program i dag
kan ge. För de som inte vill satsa på en civilingenjörsutbildning bör ett alternativ finnas.
Däremot anser ViS att en sådan utbildning inte bör ligga inom gymnasieskolans ram
utan i stället inordnas under Yrkeshögskolan. På så sätt tydliggörs gränserna mellan
gymnasial respektive eftergymnasial nivå, vilket är positivt för såväl studerande som
arbetsgivare, samtidigt som man skapar förutsättningar för en starkare koppling till
arbetslivets och även regionens behov. Detta förutsätter dock att Yrkeshögskolan
tillskjuts extra resurser.
ViS ser negativt på den åldersgräns, 22 år, som inte får överskridas för att man ska få
tillträde till utbildningen. Vi bedömer att det kan finnas ett intresse för denna typ av
utbildning även bland äldre personer och menar att det vore olyckligt att utestänga dessa
från möjligheten att bygga på sin kompetens, bara för att man har passerat en viss ålder.
En sådan reglering stämmer dåligt överens med tankarna på ett livslångt lärande och att
man som enskild ska kunna ta initiativ till att fortbilda sig för att bättre möta
kompetenskraven på arbetsmarknaden.
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I det fall en gymnasieingenjörsutbildning införs, i enlighet med förslagen, välkomnar
ViS därför den översyn av regelverket för komvux, i syfte att möjliggöra för
huvudmännen att utbilda gymnasieingenjörer inom komvux, som föreslås.
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