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FORMÅL
Arbejdet i det pædagogiske udvalg skal bidrage til vidensdeling og udvikling af den pædagogiske og
didaktiske tilgang på FGU-institutioner.
Udvalget understøtter dermed FGU Danmark med at videreudvikle og sikre gode FGU-tilbud gennem en
pædagogisk vidensdeling, der går på tværs af FGU-institutioner og faggrupper.
UDVALGETS SAMMENSÆTNING OG KOMPETENCE
Udvalget arbejder under ansvar for og med reference til foreningens bestyrelse. En gang årligt udarbejder
udvalget en prioriteret opgaveliste, som godkendes af bestyrelsen.
Udvalget består af 9 medlemmer, henholdsvis:
•
•
•

3 direktører/rektorer
3 pædagogiske ledere
3 medarbejdere

Udvalget skal sammensættes således, at der er repræsentanter med solid ekspertise i pædagogik og
didaktik fra hvert af de tre spor på FGU. Udvalgets sammensætning godkendes af bestyrelsen efter
indstilling fra hhv. de to medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen og fra Direktør- og Rektorkollegiet fsva.
Direktører/Rektorer. Direktør- og Rektorkollegiet bistår de pædagogiske ledere med at indstille
medlemmer.
Det tilstræbes, at udvalget så vidt muligt afspejler et bredt udsnit af FGU-institutionerne, både hvad angår
geografisk placering og størrelse.
Udvalgets møder ledes af en formand. Formanden findes blandt de 5 forretningsudvalgsmedlemmer fra
Direktør- og Rektorkollegiet.
En konsulent tilknyttet FGU Danmarks sekretariat deltager i udvalgets møder. Hvis det skønnes nødvendigt
for udvalgets behandling af konkrete opgaver, kan udvalget i en afgrænset periode inddrage
ressourcepersoner eller nedsætte underudvalg til udvalgte arbejdsopgaver.
Det tilstræbes et tæt samarbejde med FGU Danmarks øvrige udvalg.
ARBEJDSOMRÅDE
Udvalget er et læringsforum med fokus på vidensdeling, læring og best practice på det pædagogiske og
didaktiske område. Der er fokus på praktiske problemstillinger på FGU. Udvalget er et forum, hvor ledere

FGU Danmark
og medarbejdere har mulighed for, på en systematisk måde, at diskutere relevante problemstillinger på det
pædagogiske og didaktiske område, og foreslå tiltag der fremmer øget vidensdeling og videreudvikling af
FGU-uddannelsen.
Udvalgets arbejdsområde indeholder følgende områder:
A) Faglige tema drøftelser om pædagogik og didaktik i FGU-uddannelsen.
B) Netværksdannelse, kurser m.m.:
• Understøtte dannelse af netværk til vidensdeling og læring indenfor specifikke temaer.
• Give inputs til indhold og forløb af kurser og konferencer, der afholdes af FGU Danmark.
C) Analyser og læringsforløb:
• Foreslå indhold og forløb af analyser og undersøgelser.
• Foreslå indhold af (pilot) projekter og aktionslæringsforløb, der vil belyse læring indenfor specifikke
områder.
MØDESTRUKTUR
Udvalget tilstræbes at mødes 4 gange årligt. Referat til udvalgets medlemmer udsendes senest 2 uger efter
mødeafholdelse til godkendelse og offentliggøres herefter på FGU Danmarks hjemmeside. Opfølgning på
referatet sker i samarbejde mellem udvalgets formand og den tilknyttede sekretariatskonsulent indenfor
bestyrelsens mandat.
Udvalget holder møder med ressourcepersoner og andre efter behov og aftale med sekretariatschefen.
Udvalget kan ikke repræsentere FGU Danmark eksternt.
ØKONOMI
Udvalgsmedlemmets FGU-institution afholder de udgifter, der er forbundet med deltagelse i
udvalgsarbejdet. Udgifter til deltagelse i kurser, netværksmøder, konferencer m.m. betales af deltagernes
FGU-institution.
EVALUERING
Udvalgets kommissorium og sammensætning revurderes af Bestyrelsen hvert andet år på baggrund af
indstilling fra udvalget samt fra Direktør- og Rektorkollegiet.

