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Virtuelt bestyrelsesmøde
Fredag den 11. december 2020 kl. 10.30-12.30

Dagsorden

Henrik Hvidesten (FGU Midt- og Østsjælland),
formand

Palle Langkjær (FGU Sydøstjylland), 1.
næstformand
Morten Hartvig Jakobsen (FGU Østjylland), 2.
næstformand

A. Niel Jacobsen (FGU Vendsyssel)

John Westhausen (FGU Vestegnen)

Edin Hajder (FGU Himmerland)

Lone Loklindt (FGU Hovedstaden)

Esben Kullberg (FGU Aarhus) (deltog ikke)

Michael Brandt (FGU Skolen Øst)

Henrik Mikkelsen (FGU Østjylland)

Mogens Mulle Johansen (FGU Fyn)

Hans Albert Pedersen (FGU Fyn)

Tilforordnet fra Direktør- og Rektorkollegiet

Fra sekretariatet for FGU Danmark

Hanne Fischer (FGU Vestegnen)

Lisa Goth

Lone Hansen (FGU Hovedstaden)

Marie Hoff Larsen (referent)
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1. Godkendelse af dagsordenen
Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen
Beslutning: Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 23. oktober 2020 (bilag 1)
Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet af bestyrelsesmøde den 23. oktober 2020
Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet af bestyrelsesmødet den 23. oktober 2020.
3. Nyt fra formanden
a. Status på analysen af FGU-institutionernes bygninger
• Alle FGU-institutioner har indleveret oplysninger til bygningsanalysen.
• Afrapporteringen på bygningsanalysen var forventet i uge 50, men Børne- og
Undervisningsministeriet har oplyst, at der alene kommer en foreløbig afrapportering i uge 50,
mens den endelige afrapportering er varslet til primo 2021.
• Der er fortsat tilbageholdt 30 mio. kr. af tilpasningsmidlerne for 2020 til bygningsområdet.
Udmøntningen af disse midler afventer fortsat.
b. Status på finansloven, herunder SPS og bygningsområdet
• FGU er blevet tilgodeset på finansloven for 2021. Der er afsat 60 mio. kr. til bygninger i 2021 samt
30 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til understøttelse af etableringen af det inkluderende læringsmiljø.
• De 60 mio. kr. udmøntes i forbindelse tilpasningsmidlerne for 2021, mens de 30 mio. kr. i 2021 og
2022 fordeles forholdsmæssigt til institutionerne på baggrund af elevaktivitet.
• Overordnet set må det betragtes som en rigtig god finanslovsaftale for FGU i forhold til
udgangspunktet.
• Udover de afsatte midler på finansloven for 2021 forsøger Børne- og Undervisningsministeriet at
udmønte 60,6 mio. kr. til FGU via et aktstykke. Midlerne er uforbrugte midler på diverse konti på
ministeriets område i 2020. Midlerne foreslås udmøntet på baggrund af årselevtallet fra 1. kvartal
til og med 3. kvartal 2020. Pengene foreslås udmøntet i 2020.
• Endelig er der dialog med Børne- og Undervisningsministeriet om at få udmøntet den resterende
del af udslusningstaxametret for 2020.
c. Status på Coronasituationen
• Den 7. december 2020 blev indført særlige restriktioner i 38 kommuner. Disse restriktioner blev
udvidet til 69 kommuner den 10. december 2020. De særlige restriktioner gælder for Region
Hovedstaden (Bornholms Kommune er undtaget), Region Sjælland, Region Midtjylland, Odense,
Aalborg, Vejle, Fredericia og Middelfart.
• 20 FGU-institutioner er placeret i de omfattede kommuner. FGU-institutionerne i de omfattede
kommuner er undtaget nedlukningen.
• Sekretariatet har løbende og tæt kontakt med Børne- og Undervisningsministeriet omkring
retningslinjer, spørgsmål/svar mv. og der har været afholdt møde med alle institutionerne med
henblik på besvarelse af konkrete spørgsmål.
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•

Børne- og undervisningsministeren har inviteret FGU Danmark, Uddannelsesforbundet og
Modstrøm til møde i januar 2021 for at tale om Corona-situationen, og hvordan vi bedst muligt
understøtter FGU ift. diverse restriktioner.

d. Møde med Danske Regioner
• Formanden og sekretariatet deltog i et møde med Danske Regioners udvalg for regional udvikling
og EU den 26. november 2020.
• Udvalget er meget interesseret i at følge FGU, særligt i forhold til arbejdet med psykisk sårbare
elever.
• Der holdes løbende kontakt til udvalget. Udvalget ville indstille til, at der lokalt sættes fokus på
FGU og støttemuligheder.
e. Trepartsaftale
• Der blev indgået en trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar den 21. november
2020. Aftalen afsætter 80 mio. kr. årligt til at forhøje skolepraktikydelsen for elever i skolepraktik.
• Den FGU-baserede EUD bør også være omfattet af aftalen, så disse elever ikke stilles ringere, end
hvis de tog uddannelsen på EUD.
• EGU er ikke en del af aftalen. FGU Danmark har gjort Børne- og Undervisningsministeriet og KL
opmærksom på, at det skal sikres, at EGU-elever får de samme muligheder.
f.
•
•

Møde i aftalekredsen bag FGU-reformen den 8. december 2020
Hanne Fischer deltog med et oplæg om arbejdet med FGU på det seneste møde i aftalekredsen
bag FGU, som blev afholdt den 8. december 2020.
Som opfølgning på mødet har børne- og undervisningsministeren inviteret FGU Danmark til et
møde, jf. punkt 3b.

Indstilling: Bestyrelsen tager status til efterretning.
Beslutning: Bestyrelsen tog status til efterretning.
4. Statusrunde og temadrøftelse om EGU-sporet
Bestyrelsesmedlemmerne giver alle input til en status omkring EGU-sporet på egen institution og
bidrager ind i efterfølgende drøftelse EGU-sporet med fokus på:
• Hvor stor er aktiviteten på jeres FGU?
• Hvad er de 2 største udfordringer i arbejdet med EGU-sporet?
• Hvilke 2 ting fungerer bedst i arbejdet med EGU-sporet?
• Hvilke 2 indsatser er de vigtigste FGU Danmark arbejder med for at understøtte EGU-sporet?
Indstilling: Bestyrelsen drøfter EGU-sporet og tager stilling til, hvordan der skal handles på drøftelserne.
Kommentar: Bestyrelsen gav input i forhold til de fire ovenstående spørgsmål. Nedenstående er en
punktopstillet sammenfatning af bestyrelsens input i forhold til EGU-sporet:
•
•

Udfordringer: Den økonomiske incitamentsstruktur udfordrer EGU-sporet.
Gode erfaringer med, at FGU varetager den praktikopsøgende indsats.
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•
•

Det er vigtigt for virksomhederne, at den unge har en støtteperson fra FGU-institutionen under
praktikforløbet.
Behov for en arbejdsgruppe, der kan arbejde med og sætte fokus på aktuelle udfordringer, det der
lykkes samt hvad der kan gøres, for at understøtte EGU-sporet.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at der etableres en arbejdsgruppe i regi af uddannelsesudvalget med
inddragelse af EGU-fagpersoner, som får til opgave at udarbejde et oplæg til bestyrelsen med fokus på
udfordringer og mulige løsninger i forhold til EGU-sporet.
5. Nyt fra sekretariatet
a. Status på fælles arbejde med GDPR på FGU-institutionerne
• FGU Danmark indgik i foråret 2020 aftale med revisionsfirmaet BDO om rådgivning og assistance i
forbindelse med implementering af de i EU-persondataforordningen anførte krav til
persondatabeskyttelse.
• Der er som del af aftalen udarbejdet fortegnelser over behandlingsaktiviteter, risikovurderinger på
de progemmer institutionerne anvender samt forskellige politikker og procedurebeskrivelser. Alle
materialer er delt med institutionerne. Aftalen med BDO afsluttes med virtuelle møder med hver
FGU-institution, hvor de udarbejdede materialer præsenteres.
• Som selvejende institutioner skal FGU udpege en databeskyttelsesrådgiver (DPO). FGUinstitutionerne har besluttet at gå sammen om en fælles DPO. Der igangsættes en
ansættelsesproces ift. at få ansat en DPO, som tilknyttes sekretariatet.
b. Orientering om udviklingsprojekter
• Forløb om FGU-sprog: Der planlægges et tværgående forløb for FGU-institutionerne i 2021 i
samarbejde med professionshøjskolerne. Størstedelen af institutionerne ønsker at deltage i
forløbet.
• Udviklingsprojekt i samarbejde med Københavns Professionshøjskole: Der indgås dialog med fonde
om finansiering af et fælles udviklingsprojekt i samarbejde med Nationalt Center for
Erhvervspædagogik ved Københavns Professionshøjskole.
• Udlodningsmidler: Børne- og Undervisningsministeriet udmøntet årligt udlodningsmidler via
overskuddet fra Danske Spil og Klasselotteriet. I år var det bl.a. muligt at søge om midler til
indsatser målrettet inklusion af ordblinde elever i værkstedsundervisningen på FGU. FGU Danmark
har søgt om midler til et projekt i samarbejde med Ordblindefonden, Professionshøjskolen Absalon
og ni FGU-institutioner. Der er min. 16 institutioner, der er med i en ansøgning om
udlodningsmidlerne. Der er fokus på videndeling og udbredelse fra de projekter, der bliver
igangsat. Børne- og Undervisningsministeriet giver besked om, hvilke projekter, der får tildelt
midler ultimo 2021.
c. Rammeaftaler
• Sekretariatet arbejder løbende på at afsøge behov for rammeaftaler til FGU-institutionerne.
Rammeaftalerne er frivillige for institutionerne at tilgå.
d. Andet
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•
•

•

Fra december 2020 er Signe Abildskov blevet ansat som student i sekretariatet 15 timer pr. uge.
Styrelsen for IT og Læring har offentliggjort data om tilgangstal på FGU på uddannelsesstatistik.
Det forventes at data om fravær offentliggøres på uddannelsesstatistik inden jul 2020. Flere data
er varslet udgivet i starten af 2021.
Trivselsmålingen på FGU-området er i gang. Der mangler fortsat en del besvarelser og Styrelsen for
IT og Læring har derfor sendt en rykker ud til institutionerne.

Indstilling: Bestyrelsen tager status til efterretning.
Beslutning: Bestyrelsen tog status til efterretning.
6. Evaluering og fremsyn
a. Status på bestyrelsens arbejde i 2020 v. formanden
• Der er afholdt otte bestyrelsesmøder i 2020.
• Bestyrelsen ønsker fortsat at arbejde tematiseret i 2021.
• Der er lagt bestyrelsesmøder i kalenderen for 2021.
b. Status på arbejdet i FGU Danmarks udvalg, herunder prioriterede opgavelister v. Hanne Fischer
• Institutionsudvalget
o Institutionsudvalget har sat fokus på økonomi og opfølgning på de første årsregnskaber,
tilpasningsmidlerne, IT, generel vejlednings inden for udvalgets område og tværgående
partnerskaber.
o Udvalget har bl.a. lavet en analyse af institutionernes årsrapporter for 2019. Analysen
dannede grundlag for FGU Danmarks kommunikation omkring den økonomiske situation,
herunder bygningsområdet.
o Udvalget har bidraget til to notaer med fokus på EGU og SPS, som er delt med politikerne
og drøftet i aftalekredsen bag FGU.
o Der er igangsat mange samarbejder på tværs af FGU-institutionerne. Der er bl.a.
gennemført projektet om GDPR, der er indgået forskellige rammeaftaler og der er
vedtaget fordelingsmodeller, som anvendes ved fordeling af udgifter ved fælles projekter
mellem institutionerne.
• Uddannelsesudvalget
o Uddannelsesudvalget har sat fokus på målgruppen på FGU, EGU-sporet, generel vejledning
inden for udvalgets område, følgeforskning på FGU-området og professionsidentitet.
o Udvalget har bl.a. bidraget til høringssvar ift. følgeforskningsprogrammet og
trivselsmålingen på FGU-området.
o Der var planlagt en rundtur for Folketingets børne- og undervisningsudvalg i samarbejde
med KL til tre FGU-institutioner og samarbejdskommuner, som er udskudt pga. Coronasituationen.
o Udvalget har gennemgået vejledningen til FGU-loven og bekendtgørelser og peget på
fokuspunkter, som er videregivet til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
o Der er indsamlet viden fra institutionerne om Corona-situationen, kompetenceudvikling,
EGU og antal elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog.
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o

•

Der er indgået dialog med interessenter og samarbejdspartnere, herunder
professionshøjskolerne, ministeriets læringskonsulenter, Foreningen Nydansker,
Vedvarende Energi og Forbrugerrådet Tænk.
Pædagogisk udvalg
o Det pædagogiske udvalg har sat fokus på det inkluderende læringsmiljø, elevinddragelse,
mulige samarbejdspartnere og målgruppen.
o Udvalget har taget initiativ til det tværgående forløb med fokus på FGU-sprog, som
igangsættes i 2021
o Der er etableret et netværk for SPS- og ordblindeområdet på tværs af alle FGUinstitutioner
o Der er udarbejdet overblik over mulige videnssamarbejdspartnere og givet mulighed for
sparring på projektansøgninger
o Der er indgået dialog med interessenter og samarbejdspartnere, herunder Modstrøm,
Pluss Leadership og Ordblindefonden.

c. Første drøftelse af, hvad der skal prioriteres i udvalgenes arbejde i 2021?
• Sekretariatet udarbejder i samarbejde med udvalgene udkast til prioriterede opgavelister for de
tre udvalg for 2021, som forelægges til bestyrelsens behandling og godkendelse primo 2021.
• Bestyrelsen er velkommen til at sende input til de prioriterede opgavelister til sekretariatet.
Indstilling: Bestyrelsen evaluerer arbejdet i 2020
Beslutning: Bestyrelsen bakkede op om mødekalenderen for 2021 og ønskede fortsat en tematiseret
arbejdsform på møderne.
7. Fremsyn
a. Mødeplan og årshjul, herunder politisk kalender for 2021 (bilag 2-3)
• Der er udsendt mødeplan for bestyrelsesmøder i 2021, der lægger op til, at hvert andet møde
afholdes virtuelt. Bestyrelsen bakkede op om mødeplanen for 2021.
• Der skal tages forbehold for Corona-situationens betydning for afholdelsen af møderne.
Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at få besked om eventuelle ændringer i mødeafholdelsen i
god tid.
b. Årsmøde og ordinær generalforsamling i 2021
• Formandskabet indstillede, at FGU Danmarks årsmøde og ordinære generalforsamling 2021
afholdes den 11. maj 2021. Bestyrelsen godkendte dette.
c. Opgaveliste for bestyrelsens arbejde i 2021 (bilag 4)
• Der er udarbejdet udkast til en opgaveliste for bestyrelsens arbejde i 2021.
• Som del af udkastet er et fokus på understøttelse af det lokale bestyrelsesarbejde. I den
forbindelse efterspurgte bestyrelsen udbud af bestyrelseskurser. Sekretariatet undersøger
muligheden for dette.
• Herudover er de forslag, som blev stillet på FGU Danmarks generalforsamling i 2020 afspejlet.
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Indstilling: Bestyrelsen træffer beslutning om plan for bestyrelsens møder, årsmøde og ordinær
generalforsamling i 2021, som indstilles af formandskabet.
Beslutning: Bestyrelsen godkendte den fremlagte mødeplan for 2021, og vedtog, at FGU Danmarks
årsmøde og ordinære generalforsamling i 2021 afholdes den 11. maj 2021.

8. Drøftelse af understøttelse af de lokale bestyrelser.
Sekretariatet i FGU Danmark vil i 2021 sætte gang i et arbejde med særligt fokus på at understøtte de
lokale bestyrelser på FGU-institutionerne.
• Sekretariatet lægger op til at tage en besøgsrunde hos alle FGU-bestyrelser med fokus på, hvordan
FGU Danmark kan understøtte bestyrelsesarbejdet.
• Bestyrelsen gav input til punktet jf. punkt 7c og sender eventuelle andre input til sekretariatet i
forlængelse af mødet.
Indstilling: Bestyrelsen drøfter eventuelle temaer og indsatser, som er relevante.
Beslutning: Bestyrelsen ønsker bestyrelseskurser med fokus på bestyrelsesarbejdet på FGU-området.
Bestyrelsen sender yderligere input til sekretariatet i forlængelse af mødet.

9. Drøftelse af udkast til fælles artikel med andre foreninger ”Selvejet giver bedre
ungdomsuddannelser” (bilag 5).
Vedhæftede i bilag 5 er artikel udsendt fra Danske Gymnasier til en række foreninger, herunder FGU
Danmark.
• Danske Gymnasier har sammen med bl.a. Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, Danske SOSUskoler m.fl. lavet udkast til en fælles artikel med fokus på et forsvar for selvejet.
• Bestyrelsen drøftede, hvorvidt FGU Danmark skal være medunderskriver på artiklen og blev enige
om, at det i artiklen bør understreges, at selvejet skal give mulighed for decentral institutionsdrift
og at FGU ikke oplever konkurrence mellem institutionerne i forbindelse med selvejet.
Indstilling: Bestyrelsen drøfter artiklen og tager beslutning om FGU Danmark skal være
medunderskriver.
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at FGU Danmark er medunderskriver på artiklen. Sekretariatet går i
dialog med Danske Gymnasier om mindre præciseringer i artiklen.
10. Eventuelt
• Næste bestyrelsesmøde er den 22. januar 2021.
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