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Til lovforslag nr. L 98. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 6. april 2000*) 

F o r s l a g  

til 

L o v  o m  æ n d r i n g  a f  f o r s k e l l i g e  l o v e  p å  

U n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t s  o m r å d e  

(Det repræsentative demokrati i uddannelsessystemet) 

§1 

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 
714 af 6. september 1999, foretages følgende 
ændringer: 

1. § 46, stk. 2, affattes således: 
»Stk. 2. Ved hver skole, som har 5. eller højere 

klassetrin, har eleverne ret til at danne et elevråd. 
Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne 
til udvalg m.v., som skolen har nedsat til at be- 
handle spørgsmål af betydning for eleverne i al- 
mindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg 
m.v., hvor elevernes deltagelse ville stride mod 
anden lovgivning. Undervisningsministeren 
fastsætter nærmere regler om valg til elevråd, 
om elevrådenes virksomhed og om kommunal- 
bestyrelsens forpligtelse over for elevrådene.« 

2. § 57, stk. 2, affattes således: 
»Stk. 2. Rådet består af en formand og 19 med- 

lemmer. Undervisningsministeren udpeger for- 
manden og 2 medlemmer med faglig og pæda- 
gogisk sagkundskab. Rådets øvrige medlemmer 
udpeges af undervisningsministeren på følgende 
måde: 

1) 2 medlemmer efter indstilling fra Kommu- 
nernes Landsforening og Københavns og 
Frederiksberg Kommuner i forening, 

2) 2 medlemmer efter indstilling fra Danmarks 
Lærerforening, 

3) 2 medlemmer efter indstilling fra Skole og 
Samfund, 

4) 2 medlemmer efter indstilling fra elevernes 
organisationer i forening, 

5) l medlem efter indstilling fra Danmarks 
Skolelederforening, 

6) l medlem efter indstilling fra Børne- og 
Kulturchefforeningen, 

7) l medlem efter indstilling fra Dansk Folke- 
oplysnings Samråd, 

8) l medlem efter indstilling fra Dansk Ung- 
doms Fællesråd og Idrættens Fællesråd i for- 
ening, 

9) l medlem efter indstilling fra Amtsrådsfor- 
eningen i Danmark, 

10) l medlem efter indstilling fra Børne- & 
Ungdomspædagogernes Landsforbund, 

11)2 medlemmer efter indstilling fra Erhvervs- 
uddannelsesrådet og 

12) l medlem efter indstilling fra Gymnasiesko- 
lernes Rektorforening og Gymnasieskoler- 
nes Lærerforening i forening.« 

3.1 §57, stk. 3, indsættes som 2. og 3. pkt.: 
»De efter stk. 2, nr. 4, udpegede medlemmer 

udpeges dog kun for 1 år. Rådets medlemmer 
kan genudpeges.« 

4.1 §57 indsættes efter stk. 3 som nye stykker: 

»Stk. 4. Udpegningen af medlemmerne sker 
efter reglerne i lovgivningen om ligestilling mel- 
lem kønnene. 

Stk. 5. Indstiller de indstillingsberettigede 
ikke medlemmer i henhold til stk. 2-4, kan un- 
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dervisningsministeren beslutte, at rådet kan fun- 
gere uden de pågældende medlemmer.« 

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og 7. 

홢 § 2 홢홢홢홢 

I lov om lingdomsskoier, jf. lovbekendtgørel- 
se nr, 679 af 1. august 1995, foretages følgende 
ændringer: 

1.1 § 1 indsættes efter forøget indhold«: »samt 
udvikle deres interesse for og evne til aktiv med- 
virken i et demokratisk samfund«. 

2. § 9 affattes således: 

. »§ 9. Ved hver ungdomsskole har eleverne ret 
til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger repræ- 
sentanter for eleverne til ungdpmsskolebestyrel- 
sen og til udvalg m.v., som ùngdorrisskòlen: har 
nedsat til at behandle spørgsmål äf betydning for 
eleverne i almindelighed. Dette gælder dog ikke 
udvalg m.v., hvor elevernes deltagelse ville stri- ' 
de mod anden lovgivning. Undervisningsmini- 
steren fastsætter nærmere regler om valg til elev- 
råd, om elevrådenes virksomhed og om kommu- 
nens forpligtelse over for elevrådene.« 

3. Efter § 11 indsættes som nyt kapitel: 

»Kapitel I a 

, Ungdomsskoleråd; 

§ 11 a. Undervisningsministeren nedsætter et 
ungdomsskoleråd. Ungdomsskólerådet er rådgi- 
vende for ministeren i alle spørgsmål om ung- 
domsskolen. 

Stk. 2. Rådet består af en formand og 10 med- 
lemmer. Undervisningsministeren udpeger for- 
manden. Rådets øvrige medlemmer udpeges af 
undervisningsministeren på følgende måde: 
1) 2 medlemmer efter indstilling fra Ungdoms- 

skolernes Udviklingscenter, 
2) 2 medlemmer efter indstilling fra Landsfor- 

eningen af Voksen- og Ungdomsunderyise- 
홢 홢 re, 

3) 2 medlemmer efter indstilling fra Kommu- 
nernes Landsforening og Københavns og 
Frederiksberg Kommuner i forening, 

4) 2 medlemmer efter indstilling fra elevernes 
organisationer i forening, 

5) 1 medlem efter indstilling fra Landsorgani- 
sationen af Ungdomsskoleledere og 

6) , 1 medlem efter indstilling fra Ungdomsrin- 
.. gen. 

Stk. 3: Medlemmerne udpeges for en treårig 
periode. De efter stk. 2, nr. 6, udpegede medlem- 
mer udpeges dog kun for en étårig periode. Rå- 
dets medlemmer kan genùdpeges; ' 

Stk. 4. Udpegningen af medlemmerne sker ef- 
ter reglerne i lovgivningen om ligestilling mel- 
lem kønnene. 

Stk. 5. Indstiller de indstillingsberettigede 
ikke medlemmer i henhold til stk. 2-4, kan un- 
dervisningsministeren beslutte, at rådet kan fun- 
gere tiden de pågældende medlemmer. 

Stk. 6. Rådet fastsætter selv sin forretningsor- 
den; - 

Stk. 7. Undervisningsministeriet varetager rå- 
dets sekretariatsfunktion.« 

홢 v  , § 3 - 

I lov om daghøjskoler m.v., jf. lovbekendtgø- 
relse nr. 73 af 25. januar 2000, foretages følgen- 
de ændringer: 

1.1 § 7, stk. 3, indsættes som 2. pkt.: 
»Tilbudet skal endvidere bidrage til at udvikle 

deltagernes interesse for og evne til aktiv med- 
virken i et demokratisk samfund.« 

2.1 § 8, stk. 2, indsættes som 3. og 4. pkt.: 
»Deltagernes råd, jf. § 8 a, udpeger en repræ- 

sentant til skolens bestyrelse. Repræsentanten 
har ikke stemmeret i bestyrelsen.« . 
3. Efter § 8 indsættes: 

»§ 8 a. Ved hver skole har deltagerne ret til at 
danne et deItagerråd. Rådet udpeger repræsen- 
tanter for deltagerne til udvalg m.v., som skolen 
har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning 
for deltagerne i almindelighed. Dette gælder dog 
ikke udvalg m.v., hvor deltagelsen ville stride 
mod anden lovgivning. Undervisningsministè- 
ren fastsætter nærmere regler om valg til delta- 
gernes råd, om deltagerrådenes virksomhed og 
om bestyrelsens forpligtelse over for deltagerrå- 
dene.« 

§4 

I lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse 
nr. 820 af 4. november 1999, foretages følgende 
ændringer: 홢 

1.1 § I indsættes efter L pkt. : 
»Undervisningen skal endvidere bidrage til 

elevernes personlige udvikling og til at udvikle 
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deres interesse for og evne til aktiv medvirken i 
et demokratisk samfund.« 

2.1 § 11 indsættes som stk. 2: 
»Stk. 2. Elevrådet, jf. § 14, udpeger en repræ- 

sentant til skolens bestyrelse. Repræsentanten 
har ikke stemmeret i bestyrelsen.« 

3. f 1 4  affattes således: 
»§ 14. Ved hver gymnasieskole har eleverne 

ret til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger re- 
præsentanter for eleverne til udvalg m.v., som 
skolen har nedsat til at behandle spørgsmål af 
betydning for eleverne i almindelighed. Dette 
gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevernes del- 
tagelse ville stride mod anden lovgivning. Un- 
dervisningsministeren fastsætter nærmere regler 
om valg til elevråd, om elevrådenes virksomhed, 
om amtsrådets forpligtelse over for elevrådene 
på offentlige gymnasieskoler og om bestyrelsens 
forpligtelse over for elevrådet på private gymna- 
sieskoler.« i 

4. Efter § 27 b indsættes som nyt kapitel: 

»Kapitel 5 a 

Gymnasieråd 

§ 27 c. Undervisningsministeren nedsætter et 
gymnasieråd. Gymnasierådet er rådgivende for 
ministeren i alle spørgsmål om gymnasieskolen. 

Stk. 2. Rådet består af en formand og 10 med- 
lemmer. Undervisningsministeren udpeger for- 
manden og 2 medlemmer med erfaring som for- 
ældrerepræsentanter i en skolebestyrelse for et 
gymnasium. Rådets øvrige medlemmer udpeges 
af undervisningsministeren på følgende måde: 
1) 2 medlemmer efter indstilling fra Amt,sråds- 

foreningen i Danmark og Københavns og 
Frederiksberg Kommuner i forening, 

2) 2 medlemmer efter indstilling fra Gymna- 
sieskolernes Lærerforening, 

3) 2 medlemmer efter indstilling fra elevernes 
organisationer i forening, 

4) l medlem efter ihdstilling fra Rektorfor- 
eningens bestyrelse og 

5) l medlem efter indstilling fra Uddannelses- 
rådene for de videregående uddannelser. 

Stk. 3. Medlemmerne udpeges for en treårig 
periode. De efter stk. 2, nr. 3, udpegede medlem- 
mer udpeges dog kun for en etårig periode. Rå- 
dets medlernmer kan genudpeges. 

Stk. 4. Udpegningen af medlemmerne sker ef- 
ter reglerne i lovgivningen om ligestilling mel- 
lem kønnene. 

Stk 5. Indstiller de indstillingsberettigede ikke 
medlemmer i overensstemmelse med stk. 2-4, 
kan undervisningsministeren beslutte, at rådet 
kan fungere uden de pågældende medlemmer. 

Stk. 6. Gymriasierådet fastsætter selv sin for- 
retningsorden. 

Stk. 7. Undervisningsministeriet varetager se- 
kretariatsfunktionerne.« 

§5 

§ 1, stk., 2, i lov om de erhvervsgymnasiale ud- 
dannelser til højere handelseksamen og højere 
teknisk eksamen, jf. lovbekendtgørelse nr, 819 
af 4. november 1999, affattes således: 

»Stk. 2. Uddannelserne tilrettelægges således, 
at de giver egnede unge en ,erhverysgymnasial 
uddannelse, der giver grundlag for videregående 
uddannelse, og som bidrager til eleyernes per- 
sonlige udvikling og til deres interesse for og 
evne til aktiv medvirken i et demokratisk sam- 
fund samt til elevernes forståelse af samfundet 
og dets udvikling med særlig vægt på erhvervs- 
livets forhold.« 

§ 6 

I lov om kursus til højere forberedelseseksa- 
men og om studieforberedende enkeltfagsunder- 
visning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 821 
af 4. november 1999, foretages følgende ændrin- 
ger: 

1.1 § 1, sik. 1, indsættes efter 1. pkt.: 
»Uddannelsen bidrager til kursisternes per- 

sorilige Üdyikling og til at udvikle deres interesse 
for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk 
samfund.« 

2. § 23 affattes således: 홢 
»§ 23. Ved hvert kursus har kursisterne ret til 

at danne et kursistråd. Kursistrådet udpeger re- 
præsentanter for kursisterne til udvalg m. v., som 
kurset hår nedsat til at behandle spørgsmål af be- 
tydning for kursisterne i almindelighed. Dette 
gælder dog ikke udvalg m.v., hvor kursisternes 
deltagelse ville stride mod anden lovgivning. 
Undervisningsministeren fastsætter nærmere 
regler om valg til kursistråd, om kursistrådenes 
virksomhed, om amtsrådets henholdsvis statens 
forpligtelse over for kursistrådet på offentlige 
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hf-kurser og om bestyrelsens forpligtelse over 
for kursistrådene på private hf-kurser.« 

3.1 § 24 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke: 
>>Stk. 3. Kursistrådet udpeger en repræsentant 

til skolens bestyrelse. Repræsentanten har ikke 
stemmeret i bestyrelsen.« 
. Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6. 

4. Efter § 36 a indsættes som nyt kapitel: 

»Kapitel 7 a 

Hf råd 

§ 36 b. Undervisningsministeren nedsætter et 
hf-råd. Hf-rådet er rådgivende for ministeren i 
alle spørgsmål om højere forberedelseseksamen. 

Stk. 2. Rådet består af en formand og 8 med- 
lemmer. Undervisningsministeren udpeger for- 
manden. Rådets øvrige medlemmer udpeges af 
undervisningsministeren på følgende måde: 
1) 2 medlemmer efter indstilling fra Anitsråcls- 

foreningen i Danmark og Københavns og 
Frederiksberg Kommuner i forening, 

2) 2 medlemmer efter indstilling fra Gymna- 
sieskolernes Lærerforening, , 

3) 1 medlem efter indstilling fra kursisternes 
organisationer i forening, 

4) I medlem efter indstilling fra Forstanderfor- 
eningens bestyrelse, > 

5) 1 medlem efter indstilling fra Rektorfor- 
"eningens bestyrelse og 

6) l medlem efter indstilling fra Uddannelses- 
rådene for de videregående uddannelser. 

Stk. 3. Medlemmerne udpeges for en treårig 
periode. Det efter stk. 2, rir. 3, udpegede medlem 
udpeges dog kun for en etårig periode. Rådets 
medlemmer kan genudpeges. ; 

Stk. 4. Udpegningen af medlemmerne sker ef- 
ter reglerne i lovgivningen, om ligestilling, mel- 
lem kønnene. 

Stk.5. .::-.Indstiller . ;de indstillingsberettigede 
ikke medlemmer i overensstemmelse med 
stk. 2-4, kan undervisningsministeren beslutte, 
at rådet kan fungere uden de pågældende med- 
lemmer. 

Stk. 6. Hf-rådet fastsætter selv sin forretnings- 
orden. 

Stk.,: 7.홢. Undervisningsministeriet. varetager se- 
l kretariatsfunktionerne.« 

' 홢 j j - , § 7  홢 홢홢홢 
I lov om erhvervsgrunduddannelse m.v, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 532 af 25. juni 1999, ind- 
sættes i § 1, :,stk, 1, som 2. pkt:, 

»Erhvervsgrunduddannelsen skal tillige bidra- 
ge til at udvikle den unges interesse for og evne 
til aktiv, medvirken i et demokratisk samfund.« : 

§8 

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendt- 
gørelse nr. 122 af 5, februar 1997, som senest 
ændret ved § 1 i lov nr. 234 af 21, april 1999, 
foretages følgende ændringer: 

k  § stk. 2, nr. 2, ophæves, og i stedet indsæt- 
tes:-'..' ' 홢 . 홢 I ,« I 

>>2) give unge én uddannelse, der giver grundlag 
for deres fremtidige arbejdsliv, 

3) bidrage til at udvikle de unges interesse for 
og evne til aktiv medvirken i et demokratisk 
samfund og bidrage til deres personlige ud- 
vikling,«. 

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 4 og 5. 

2. § 34, stk. 1, affattes således: 
»Undervisningsministeren nedsætter et er- 

hvervsuddannelsesråd. Formanden udpeges af 
undervisningsministeren. Rådets medlemmer 
udpeges, af følgende organisationer således: 
Dansk Arbejdergiverforening 7 
Finanssektorens Arbej dsgiverforening......... 1 
Sammenslutningen af Landbrugets ! , ,, 
Arbejdsgiverforeninger l 
Amtsrådsforeningen i Danmark, 
Kommunernes Landsforening samt 
Københavns og Frederiksberg . 
KommUner i forening o';.'. 1 
Landsorganisationen i Danmark................... 8 , 
Funktionærernes og Tjenestémændenes 
Fællesråd .....;....i.;:..:..........;., 1 
Elevernes organisationer i forening.............. 1.« 

3. § 34, stk, 3, 2. pkt., ophæves. ' 
4. I § 34, stk., 9; indsættes efter 2. pkt.: 

»Repræsentanten for elevernes organisationer 
udpeges for en étårig periode. Rådets medlem- 
mer kan genudpeges.« 

5.1 If37, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.: 
»Eleverne repræsenteres i udvalget med en re- 

præsentant, der udpeges af. elevernes organisati- 
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oner i forening på det faglige udvalgs område. 
Repræsentanten har ikke stemmeret i udvalget.« 

6. § 40, stk. 4, affattes således: 
»Stk. 4. En repræsentant for skolens ledelse, 

en repræsentant for skolens lærere og en repræ- 
sentant for skolens elever tilforordnes udvalget. 
En repræsentant for arbejdsformidlingen kan til- 
forordnes udvalget.« 

§9 

I lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 704 af 3. september 1999, indsættes i "§ 29 
som 3. pkt.: 

»Elevrådet udpeger repræsentanter for elever- 
ne til udvalg m.v., som skolen har nedsat til at 
behandle spørgsmål af betydning for eleverne i 
almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg 
m.v., hvor elevernes deltagelse ville stride mod 
anden lovgivning.« 

§10 

I lov nr. 371 af 6. juni 1991 om landbrugsud- 
dannelser, som ændret ved § 3 i lov nr. 1235 af 
27. december 1996, foretages følgende ændrin- 
ger: 

1.1 § 1 indsættes som stk. 4: 
»Stk. 4. Uddannelserne skal bidrage til at ud- 

vikle elevens interesse for og evne til aktiv med- 
virken i et demokratisk samfund og bidrage til 
elevens personlige udvikling.« 

2. § 21, stk. 1, affattes således: 
»Undervisningsministeren nedsætter et land- 

brugsuddannelsesråd og udpeger formanden. 
Rådets øvrige medlemmer udpeges af følgende 
foreninger og organisationer således: 
De Danske Landboforeninger 2 
Dansk Familielandbrug 2 
Danmarks Landboungdom 1 
Foreningen for danske Landbrugsskoler 2 
Elevernes organisationer i forening 1 
Rådet kan supplere sig med repræsentanter for 
landbrugets arbejdsgiver- og arbejdstagerorga- 
nisationer.« 

3.1 § 21, stk. 5, indsættes efter 2. pkt.: 
»Repræsentanten for- elevernes organisationer 

udpeges kun for en étårig periode. Rådets med- 
lemmer kan genudpeges.« -- : 

§11 

I lov om grundlæggende social- og sundheds- 
uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 759 
af 21. oktober 1998, foretages følgende ændrin- 
geç 

1.1 § 1, stk. 4, indsættes som 3. pkt.: 
»Uddannelseme skal endelig bidrage til at ud- 

vikle elevernes interesse for og evne til aktiv 
medvirken i et demokratisk samfund.« 

2. § 30, stk. 1, affattes således: 
»Undervisningsministeren nedsætter et råd for 

social- og sundhedsuddannelserne og udpeger 
formanden. Rådets øvrige medlemmer udpeges 
af følgende ministerier, organisationer og for- 
eninger således: 
Sundhedsministeriet/Sundhedsstyrelsen.... 2 
Socialministeriet 2 
Amtsrådsforeningen i Danmark 2 
Kommunernes Landsforening 2 
Københavns og Frederiksberg Kommuner 
i forening 홢 1  
Hovedstadens Sygehusfællesskab ............. 1 
Landsorganisationen i Danmark 5 
Dansk Sygeplejeråd 2 
Erhvervsuddannelsesrådet . 1 
Elevernes organisationer i forening ............. 1.« 

3.1 § 30, stk. 7, indsættes som 2. pkt. : 
»Rådets medlemmer kan genudpeges. Repræ- 

sentanten for elevernes organisationer udpeges 
for en étårig periode.« 

4, Efter § 32 indsættes: 
»§ 32 a. Ved hver skole har eleverne ret til at 

danne et elevråd. Elevrådet udpeger repræsen- 
tanter for eleverne tii udvalg m.v., som skolen 
har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning 
for eleverne i almindelighed. Dette gælder dog 
ikke udvalg m.v., hvor elevernes deltagelse ville 
stride mod anden lovgivning. Undervisningsmi- 
nisteren fastsætter nærmere regler om valg til 
elevråd, om elevrådenes virksomhed og om 
amtsrådets forpligtelse over for elevrådene.« 

§12 

I lov nr. 459 af 1. juni 1994 om den fri ung- 
domsuddannelse, som ændret ved § 62, stk. 2, i 
lov nr. 448 af 14. juni 1995, foretages følgende 
ændringer: 
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1. 1 §,-l, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: 
»Formålet er endvidere at bidrage til at udvik- 

le elevernes interesse for og evne til aktiv med- 
virken i et demokratisk samfund.« 

2.1 § 16, stk. 1, ændres i nr. 2 »§ 5, stk. 2.« til: 
»§ 5, stk. 2, og«, og som nr. 3 ihdsættes: 
»3) 2 myndige medlemmer udpeget af elevernes 

organisationer i forening.« 

§13 

I lov nr. 505 af 12. juni 19,96 om Danmarks 
Journalisthøjskole indsættes efter § 5: 

»§ 5 a. Ved Danmarks Journalisthøjskole har 
de studerende ret til at danne et råd. Rådet udpe- 
ger repræsentanter for de studerende til udvalg 
m.v., som højskolen har nedsat til at behandle 
spørgsmål af betydning for de studerende i al- 
mindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg 
m.v., hvor de studerendes deltagelse ville stride 
mod anden lovgivning. Undervisningsministe- 
ren fastsætter nærmere regler om valg til de stu- 
derendes råd, om de studerendes råds virksom- 
hed og om bestyrelsens forpligtelse over for de 
studerendes råd.« I 

' 
§14  ̂

I lov nr: J 11 af 24. april 1996 om selvejende 
institutioner for videregående uddannelser m.v., 
som senest ændret ved § 15 i lov nr. 290 af 12. 
maj 1999, foretages følgende ændringer: 

1.1 § 8, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.: 
»De studerendes råd, jf. § 26 a, udpeger to re- 

præsentanter til institutionens bestyrelse.« 

2. Efter § 26 indsættes i kapitel 7: 
>>§ 26 a. Ved hver institution har de studerende 

ret til at danne et råd. Rådet udpeger repræsen- 
tanter for de studerende til udvalg m.v., som in- 
stitutionen har nedsat til at behandle spørgsmål 
af betydning for, de studerende i almindelighed. 
Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor de stu- 
derendes deltagelse ville stride mod anden lov- 
givning. Undervisningsministeren fastsætter 
nærmere regler om valg til de studerendes råd, 
om rådenes virksomhed og om bestyrelsens for- 
pligtelse over for de studerendes råd.« I 

§15 

I lov om uddannelse af lærere til folkeskolen, 
jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 10. juli 1997, 
foretages følgende ændringer: 

1. I § 1, stk. 2, indsættes efter »udvikling«: 
»samt bidrage til at udvikle deres interesse for og 
evne til aktiv medvirken i et demokratisk sam- 
fund«. 

2.1 § 13 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: 
»Stk. 2. De studerendes råd udpeger repræsen- 

tanter for de studerende til seminariets bestyrel- 
se og til udvalg m.v., som seminariet har nedsat 
til at behandle spørgsmål af bety dning for de stu- 
derende i almindelighed. Dette gælder dog ikke 
udvalg m.v., hvor de studerendes deltagelse ville 
stride mod anden lovgivning. Undervisningsmi- 
nisteren fastsætter nærmere regler om valg til de 
studerendes råd, om de studerendes råds virk- 
somhed og om bestyrelsens forpligtelse over for 
de studerendes råd.« 

Stk. 2 bliver herefter stk. 3, 

§16 

I lov óm: uddannelse af pædagoger, jf. lovbe- 
kendtgørelse nr. 796 af 3. september 1996, fore- 
tages følgende ændringer: 

1. I § 1, stk. 2, indsættes efter »udvikling«: 
»samt bidrage til at udvikle de studerendes inter- 
esse for og evne til aktiv medvirken i et demo- 
kratisk samfund«. 

2. I § 9, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: 
»De studerendes råd, jf. § 13, udpeger to re- 

præsentanter til seminariets bestyrelse.« 

3.1 §: 13 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: 
»Stk. 2. De studerendes råd udpeger repræsen- 

tanter for de studerende til udvalg m.v., som se- 
minariet har nedsat til at behandle spørgsmål af 
betydning for de studerende i almindelighed. 
Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor de stu- 
derendes deltagelse ville stride mod anden lov- 
givning. Undervisningsministeren fastsætter 
nærmere regler om valg til de studerendes råd, 
om de studerendes råds virksomhed og om be- 
styrelsens forpligtelse over for de studerendes 
råd.« 

Stk. 2 bliver herefter stk. 3. 
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§17 

I lov om uddannelse til ernærings- og hushold- 
ningsøkonom, jf. lovbekendtgørelse nr.' 797 af 3. 
september 1996, foretages følgende ændringer: 

1. :J '8 I indsættes som 2. pkt.: 
»Uddannelsen skal' endvidere bidrage til at 

fremme de studerendes personlige udvikling 
samt bidrage til at udvikle deres interesse for og 
evne til aktiv .medvirken i et demokratisk sam- 
fund.« 

2.1 § 9; stk. 1, indsættes som 2. pkt.: 
»De studerendes råd, jf. § 12 a, udpeger to re- 

præsentanter til skolens bestyrelse.« 

3. Efter § 12 indsættes: 
- »§ 12 a. Ved hvert seminarium har de stude- 

rende ret til at danne et råd. Rådet udpeger re- 
præsentanter for de studerende til udvalg m.v., 
som seminariet har nedsat til at behandle spørgs- 
mål af betydning for de studerende i almindelig- 
hed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v;, hvor de 
studerendes deltagelse ville stride mod anden 
lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter 
nærmere regler om valg til de studerendes råd, 
om de studerendes råds virksomhed og om be- 
styrelsens forpligtelse over for de studerendes 
råd.« 

3 - - § 1 8   ̂

I lov om uddannelse til håndarbejdslærer, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 798 af 3. september 1996, 
foretages følgende ændringer: 

1.1 § 1, stk. 1, indsættes som 2. 'pk* 
»Uddannelsen skal endvidere bidrage til at 

fremme de studerendes personlige udvikling 
. samt bidrage til at udvikle deres interesse for !og 

evne'til aktiv medvirken i et demokratisk sam- 
fund:<< / 홢홢홢.' 홢' 홢' 홢홢' ;; 

2.1 § 9, stk. 2, indsættes som 1, pkt.: 
»De studerendes råd, jf. § 12 Jl, udpeger to re- 

præsentanter til skolens bestyrelse.« 

3. IJ 9, stk. 2,1. pkt., der bliver 2. pkt., indsættes 
efter »sammensættes«: »i øvrigt«. 

4. Efter § 12 indsættes: 
»§ 12 a. Ved hvert seminarium hår de stude- 

rende ret til at danne et råd. Rådet udpeger re- 
præsentanter for de studerende til udvalg m.v., 

som seminariet har nedsat til at behandle spørgs- 
mål af betydning for de studerende i almindelig- 
hed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor de 
studerendes deltagelse ville stride mod anden 
lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter 
nærmere regler om valg til de studerendes råd, 
om de studerendes råds virksomhed og om be- 
styrelsens forpligtelse over for de studerendes 
råd.« 

§19 

I lov om almen voksenuddannelse, jf. lovbe- 
kendtgørelse nr. 71 af l,.. februar 1999, foretages 
følgende ændringer: , ; 

1.1 § 1, stk. 2; ændres »samfundslivet« til: »et 
demokratisk s a m f u n d < < .  "  f 

2. Efter § 17 indsættes i kapitel 2: ; 
,»§ 17 a. Ved hvert voksenuddannelsescenter 

har kursisterne ret til at danne et kursi.stråd. Rå- 
det udpeger repræsentanter for kursisterne til ud- 
valg m.v., som centret har nedsat til at behandle 
spørgsmål af betydning for kursisterne i almin- 
delighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., 
hvor kursisternes deltagelse ville stride mod an- 
den lovgivning. Undervisningsministeren fast- 
sætter nærmere regler ,om valg til kursistråd, om 
kursistrådenes virksomhed og om amtskommu- 
nens forpligtelse over for kursistrådene.« 

3. Efter kapitel 2 indsættes som nyt kapitel: 

»Kapitel 2 a 

Rådet for almen Voksenuddannelse 

§ 17 b. Undervisningsministeren nedsætter et 
råd for almen voksenuddannelse. Rådet er rådgi- 
vende for ministeren i alle spørgsmål om almen 
voksenuddannelse. 

Stk. 2. Rådet består af en formand og 7 med- 
lemmer. Undervisningsministeren udpeger for- 
manden. Rådets øvrige medlemmer udpeges af 
uridervisningsrninisteren på følgende måde: 
1) 2 medlemmer efter indstilling fra Amtsråds- 

foreningen i Danmark og Københavns og 
Frederiksberg Kommuner i forening, 

2) l medlem efter indstilling af Landsforenin- 
홢 gen af Voksen- og Ungdomsundervisere, 

3 ) .. l medlem efter indstilling af kursisternes or- 
ganisationer i forening, 

4) l medlem efter indstilling fra Forstanderfor- 
eningens bestyrelse, 
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5) 1 medlem efter indstilling fra Landsorgani- 
sationen i Danmark og 

6) l medlem efter indstilling fra Dansk Ar- 
bejdsgiverforening. 

Stk. 3. Medlemmerne udpeges for en treårig 
periode. Det efter stk 2, nr. 3, udpegede medlem 
udpeges dog kun for en étårig periode. Rådets 
medlemmer kan genudpeges. 

Stk. 4. Indstilling af medlemmerne sker efter 
reglerne i lovgivningen om ligestilling mellem 
kønnene; 

Stk. 5. Indstiller de indstillingsberettigede 
ikke medlemmer i overensstemmelse med 
stk. 2-4, kan undervisningsministeren beslutte, 
at rådet kan fungere uden de pågældende med- 
lemmer. '홢 홢홢 .홢 홢 

Stk., 6. Rådet fastsætter selv sin forretningsor- 
den. 홢 

Stk. 7. Undervisningsministeriet varetager se- 
kretariatsfunktionerne.« 

§ 20 - 

I lov om undervisning i dansk som andetsprog 
for voksne udlændinge m. fl. og sprogcentre, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 108 af 11 . februar 2000; 
foretages følgende ændringer: 

1. 19 1, stk. 1, 1,2. pkt., indsættes efter »dansk kul- 
tur«: »og demokrati«. 

2. § 16 affattes således: 

»§ 16. Ved hvert sprogcenter har kursisterne 
ret til at danne et kursistråd. Rådet udpeger re- 
præsentanter for kursisterne til udvalg m.v., som 
sprogcentret har nedsat til at behandle spørgsmål 
af betydning for kursisterne i almindelighed. 
Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor kursi- 
sternes deltagelse ville stride mod anden lovgiv- 
ning. Undervisningsministeren fastsætter nær- 
mere regler om valg til kursistråd, om kursistrå- 
denes virksomhed og om kommunalbestyrelsens 
forpligtelse over for kursistrådene.« 

§21 

I lov nr. 1124 af 29. december 1999 om pro- 
duktionsskoler foretages følgende ændringer: 

1.1 § 1, stk. 2, indsættes som 2. pkt.: 
»Tilbudet skal endvidere bidrage til at udvikle 

deltagernes interesse for og evne til aktiv med- 
. virken i et demokratisk samfund.« 

2.1 § 6, -stk. 2, indsættes som 4. pkti.- 

'>> DeItagèrnes råd; jf. § 6 a, udpeger en tilfor- 
ordnet til skolens bestyrelse.« 1 

3. Efter § 6 indsættes: 

»§ 6 a. Ved hver skole har deltagerne ret ti l at 
danne et 'deltagetråd. Rådet udpeger repræsen- 
tanter for deltagerne til udvalg m.v., som skolen 
har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning 
for deltagerne i almindelighed. Dette gælder dog 
ikke udvalg m.,v., hvor deltagelsen ville stride 
mod anden lovgivning. Undervisningsministe- 
ren fastsætter, nærmere regler om valg til delta- 
gernes råd, om deltagerrådenes virksomhed og 
om bestyrelsens forpligtelse over for deltagerrå- 
dene.« 

4. Efter § 8 indsættes i kapitel 2: 

»§ 8 a. Undervisningsministeren nedsætter et 
produktionsskoleråd. Produktionsskolerådet 홢 er 
rådgivende for ministeren i alle spørgsmål om 
produktionsskolernes virksomhed. , 

Stk. 2. Rådet består af en formand og 8 med- 
lemmer. Undervisningsministeren udpeger for- 
manden. Rådets øvrige medlemmer udpeges af 
undervisningsministeren på følgende måde: 
1) l medlem efter indstilling fra Foreningen for 

Produktionsskoler/Produktionshøjskoler, 
2) l medlem efter indstilling fra Forstander- 

kredsen for Produktionsskoler/Produktions- 
højskoler, 

3) l medlem efter indstilling fra Danske Pro- 
duktionshøjskolers Lærerforening, 

4) l medlem efter indstilling fra Amtsrådsfor- 
eningen i Danmark, 

5) l medlem efter indstilling fra Kommunernes 
Landsforening og Københavns og Frede- 
riksberg Kommuner i forening, 

6) 1 medlem efter indstilling fra Landsorgani- 
sationen i Danmark, 

7) l medlem efter indstilling fra Dansk Ar- 
bejdsgiverforening og 

8) l medlem efter indstilling fra deltagernes or- 
ganisationer i forening. 

Stk. 3. Medlemmerne udpeges for en treårig 
periode. Det efter stk. 2, nr. 8, udpegede medlem 
udpeges dog kun for en etårig periode. Rådets 
medlemmer kan genudpeges. 

Stk. 4. Udpegningen af medlemmerne sker ef- 
ter reglerne i lovgivningen om ligestiling mel- 
lem kønnene. 
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Stk. 5. Indstiller de indstillingsberettigede ikke 
medlemmer i overensstemmelse med stk. 2-4, 
kan undervisningsministeren beslutte, at rådet 
kan fungere uden de pågældende medlemmer. 

Stk. 6. Produktionsskolerådet fastsætter selv 
sin forretningsorden. 

Stk. 7. Undervisningsministeriet varetager se- 
kretariatsfunktionerne.« 

§ 22 홢 

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2001, 
jf. dog stk. 3. 

Stk. 2. Rådsmedlemmer, som udpeges ved lo- 
vens ikrafttræden i henhold til § 57, stk. 2, i lov 
om folkeskolen som affattet ved denne lovs § 1, 
nr. 2, udpeges kun for den resterende del af den 
ordinære beskikkelsesperiode. 

Stk. 3. § 8, nr. 2, og § 10, nr. 2, træder først i 
kraft henholdsvis 1. august 2001 og L september 
2003. 

Stk. 4. Repræsentanter, der tiltræder en besty- 
relse ved lovens ikrafttræden i henhold til § 8, 
stk; 2, i lov om daghøjskoler m.v. som affattet 
ved § 3, nr. 3, i denne lov, § 11, stk. 2, i lov om 
gymnasiet m. v. som affattet ved § 4, nr. 2, i den- 
ne lov, § 24, stk. 3, i lov om kursus til højere for- 

beredelseseksamen . og, om studieforberedende 
enkeltfagsundervisning for voksne som affattet 
ved § 6, nr. 3, i denne lov, § 8, stk. 2, i lov om 
selvejende institutioner for videregående uddan- 
nelser m.v. som ændret ved § 14, nr. 1, i denne 
lov, § 9, stk. 1, i lov om uddannelse til pædago- 
ger som ændret ved § 16, nr. 2, i denne lov, § 9, 
stk. 1, i lov om uddannelse til ernærings- og hus- 
holdningsøkonom som ændret ved § 17, nr. 2, i 
denne lov, § 9, stk. 2, i lov om uddannelse til 
håndarbejdslærer som ændret ved § 18, nr. 2, i 
denne lov og § 6, stk. 2, i lov om produktions- 
skoler som ændret ved § 21, nr. 2, i denne lov, 
vælges kun for den resterende del af den ordinæ- 
re bestyrelsesperiode. 

Stk. 5. Såfremt der blandt medlemmerne af be- 
styrelsen for en selvejende institution er elever 
eller studerende på samme institution, kan besty- 
relsen på sit første møde efter lovens ikrafttræ- 
den beslutte, at lovens regler om valg af repræ- 
sentanter for elever eller studerende først skal 
finde anvendelse på institutionen fra udløbet af 
de nævnte nuværende medlemmers indeværen- 
de funktionsperiode, dog senest fra det tids- 
punkt, hvor de endeligt ophører med at være ele- 
ver eller studerende på institutionen. 

OLE LØVIG SIMONSEN 

. . .  I I : . 홢  '' I .. I / Grete Schødts 


